
S T A T U T
Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł  S A M O R Z Ą D O W Y C H  N r  4  W  L I M A N O W E J

opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329
z 1996 r. i Nr 106 poz. 496 z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943, 1998 r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126
oraz  2000/12/136,  19/239,  48/550,  104/1104,  120/1268,  122/1320)  oraz  rozporządzenia  Ministra  Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami).

N A Z W A  S Z K O Ł Y

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej, ul. Reymonta 3 i zwana będzie
w dalszej części Zespołem Szkół.

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu noszą nazwy: Zespół Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej
Szkoła Podstawowa Nr 4 im św. Jana z Kęt, ul. Reymonta 3 oraz Zespół Szkół Samorządowych Nr 4
w Limanowej Gimnazjum Nr 4 im św. Jana z Kęt, ul. Reymonta 3 i zwane będą w dalszej części
Szkołami.

3. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicu - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka
oraz osoby (podmiot) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

4. Ilekroć w statucie jest mowa o wychowawcy klasy - należy rozumieć przez to wychowawcę oddziału,
czyli nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

§ 2

1. Na  wspólny  wniosek  Rad  Pedagogicznych,  Rad  Rodziców  i  Samorządów  uczniowskich  organ
prowadzący szkołę może nadać Zespołowi Szkół imię, które powinno być związane z kierunkiem
pracy wychowawczej lub dydaktycznej szkoły.

2. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego każdej ze
Szkół wchodzącej w skład Zespołu Szkół może być nadane odrębne imię.

§ 3

Nazwa  Zespołu  Szkół  oraz  Szkół  wchodzących  w  jego  skład  jest  zasadniczo  używana  w  pełnym
brzmieniu.

I N N E  I N F O R M A C J E  O  S Z K O L E

§ 4

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Miejska Limanowa.

2. Na  podstawie  zarządzenia  Nr  6/95  Kuratora  Oświaty w Nowym  Sączu  z  dnia  25  maja  1995  r.
ustalono obwód szkolny, który obejmuje:
1) na  terenie  miasta  Limanowa  ulice:  A.  Asnyka,  Bednarzy,  J.  Drożdża,  Drzewna,  Dzielec,

Kamienna  od  nr  10  do  nr  30,  Koszarska,  Łososińska,  Młyńska,  H.  Modrzejewskiej,
E.  Orzeszkowej,  B.  Prusa,  W.  Reymonta,  Rolnicza,  Rupniowskiego,  Starodworska,  Szkolna,
S. Wyspiańskiego, Zarębki, Miczaki, Moczarki, Tarnowska od nr 16 do nr 35;

2) na terenie gminy Limanowa: Łososina Górna z wyjątkiem osiedla Chomranie to jest numerów:
20,  21,  22,  56,  75,  126,  161,  Koszary,  część  wsi  Młynne  -  to  jest  osiedle  Łagoszówka
z numerami:  34, 129, 171, 227, 235, 247, Walowa Góra bez numerów: 5, 6, 7, 15, 36, 41, 45, 48,
55, 57.

3. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane są przez Szkołę Podstawową w toku
6-letniego cyklu kształcenia a przez Gimnazjum w toku 3-letniego cyklu kształcenia.

4. Zespół Szkół organizuje naukę w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, oraz w klasach
integracyjnych.
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5. Kryterium naboru  do  klas  o  poszerzonym  programie  z  wychowania  fizycznego  jest:  pozytywne
zaliczenie testu ruchowego określającego wstępne predyspozycje  ucznia do tenisa stołowego oraz
przynajmniej dobra ocena z zachowania. 
5a) Kryterium naboru do klas integracyjnych określają odrębne przepisy.

6. Zasady i tryb kwalifikowania dzieci i młodzieży wymienionych w § 4 ust. 4 do odpowiednich form
wychowania i  kształcenia specjalnego oraz ich rekwalifikowania określa Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub
indywidualnego  nauczania  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie
szczegółowych  zasad  działania  publicznych  poradni  psychologiczno-pedagogicznych  i  innych
publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni.

7. Uczniowie Zespołu Szkół mają możliwość korzystania z posiłków w stołówce szkolnej na zasadach
określonych w § 33.

C E L E  I  Z A D A N I A  S Z K O Ł Y
  

§ 5

Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują cele i  zadania określone w ustawie o systemie oświaty,
zadaniach ogólnych szkoły zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz odrębnych
dla  każdej  ze  Szkół  dokumentach:  Programie  Profilaktyki,  Programie  Wychowawczym  Szkoły,
Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, Szkolnym Zestawie Podręczników, a w szczególności:

1. W zakresie nauczania zapewniają uczniom:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co

najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
3) zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;
4) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
5) rozwijanie  zdolności  dostrzegania  różnego  rodzaju  związków  i  zależności  (przyczynowo-

skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.);
6) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
7) traktowanie  wiadomości  przedmiotowych,  stanowiących  wartość  poznawczą  samą  w  sobie,

w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
8) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
9) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

9a) poznawanie i rozwijanie kultury romskiej;
9b) indywidualne i podmiotowe traktowanie ich w procesie dydaktycznym;

10) realizację  zadań dydaktycznych  oraz osiąganie  celów wychowawczych  wspólnych dla całego
systemu oświatowego w naszym kraju.

2. Stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1) planowania,  organizowania  i  oceniania  własnego  uczenia  się,  przyjmowania  coraz  większej

odpowiedzialności za własną naukę;
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia

i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
przygotowania do publicznych wystąpień;

3) efektywnego  współdziałania  w  zespole  i  pracy  w  grupie,  budowania  więzi  międzyludzkich,
podejmowania  indywidualnych  i  grupowych  decyzji,  skutecznego  działania  na  gruncie
zachowania obowiązujących norm;

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego

posługiwania się technologią informacyjną;
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
7) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
8) przyswajania  sobie  metod  i  technik  negocjacyjnego  rozwiązywania  konfliktów  i  problemów

społecznych;
9) dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych;
b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
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d) organizację szkolnego systemu doradztwa zawodowego.

3. Prowadzą działalność wychowawczą, wspierającą w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzającą
do tego, aby uczniowie w szczególności:
1) znajdowali  w  szkole  środowisko  wszechstronnego  rozwoju  osobowego  (w  wymiarze

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
2) rozwijali  w  sobie  dociekliwość  poznawczą,  ukierunkowaną  na  poszukiwanie  prawdy,  dobra

i piękna w świecie;
3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak

i całej edukacji na danym etapie;
4) stawali  się  coraz bardziej  samodzielni  w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym

i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność
za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych;

5) poszukiwali,  odkrywali  i  dążyli  na  drodze  rzetelnej  pracy  do  osiągnięcia  wielkich  celów
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społeczności lokalnej i w państwie
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

7) przygotowywali się do dokonywania wyborów i hierarchizacji (wartości) w oparciu o wartości
chrześcijańskie oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów;

9) wyrabiali nawyk świadomego poszanowania mienia szkolnego;
10) upowszechniali  wiedzę  ekologiczną  oraz  kształtowali  właściwe  postawy  wobec  problemów

ochrony środowiska.

§ 6 

1.  W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych każda ze Szkół zapewnia uczniom w szczególności:
1) odpowiednią bazę dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum;
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań wychowanków;
3) realizowanie programów wychowawczych;
4) pobieranie  nauki  religii  w  ramach  planu  zajęć  szkolnych  na  zasadach  określonych

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;
5) podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,  językowej,  religijnej,  kultury

i  tradycji  regionalnych  poprzez  uwzględnienie  tej  problematyki  w  działalności  dydaktyczno-
wychowawczej;

6) możliwość stosowania symboliki oraz kultywowanie  tradycji takich  jak:
a) udział szkolnego sztandaru we wszystkich uroczystościach szkolnych;
b) ślubowanie klas pierwszych oraz żegnanie absolwentów;
c) obchodzenie Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Rocznicy Konstytucji 3 Maja;
d) organizacja  „powitania wiosny”;
e) składanie  hołdu  Legionistom – synom Ziemi  Limanowskiej  pod Pomnikiem Legionistów

w miejscowym parku;
f) organizacja Święta Patrona Szkoły (w październiku każdego roku);
g) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego połączone  ze Mszą Św.;
h) eksponowanie  krzyży  i  godła  polskiego  w  salach  lekcyjnych,  biurach  i  innych

pomieszczeniach szkolnych;
i) organizowanie wizyty duszpasterskiej w okresie bożonarodzeniowym;
j) organizowanie  w tym okresie spotkań opłatkowych byłych i obecnych pracowników szkoły

z duszpasterzami parafii;
k) organizowanie Dnia Edukacji Narodowej;
l) udział Szkół w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata;

7) pomoc psychologiczno-pedagogiczną,  udzieloną na wniosek nauczycieli,  pedagoga szkolnego,
psychologa, logopedy,  rodziców oraz uczniów w formie i zakresie dostosowanym do potrzeb
uczniów  i  możliwości  Szkoły,  na  zasadach  określonych  odrębnymi  przepisami;  zajęcia
prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
w miarę posiadanych środków finansowych;

8) opiekę logopedy, psychologa oraz pedagoga szkolnego;
9) organizowanie  zajęć  z  uczniami  niepełnosprawnymi,  chorymi,  upośledzonymi  umysłowo

w stopniu lekkim i umiarkowanym, niezdolnymi do kształcenia w warunkach szkolnych poprzez
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prowadzenie nauczania indywidualnego lub innych form nauczania, po uzyskaniu opinii Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej;

10) możliwość  rozwijania  szczególnych  uzdolnień  i  zainteresowań  poprzez  zezwalanie  na
indywidualny program lub tok nauki na zasadach określonych odrębnymi przepisami, a także
poprzez  możliwość  udziału  w  różnych  formach  działalności  pozalekcyjnej  w  zakresie
dostosowanym do możliwości organizacyjnych i finansowych Szkoły;

11) dbanie o kulturę języka ojczystego, jego poprawność, wymowę i ortografię;
12) współpracę  z  rodzicami,  kościołem,  samorządem  terytorialnym  i  innymi  ogniwami  życia

społecznego.

2.  Szkoła sprawuje  opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
1) organizowanie zajęć świetlicowych;
2) umożliwianie spożywania posiłków;
3) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
4) prowadzenie zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych.

3.  Dążąc do  realizacji  celów i  zadań dydaktyczno-wychowawczych  szkoła  powinna wpoić  w ucznia
podstawowe zasady, takie jak:
1) świadomość przyjęcia obowiązku uczenia się i pracy nad sobą dla dobra ogólnego; 
2) stwarzanie życzliwej atmosfery w swojej klasie;
3) krytycyzm w stosunku do własnego postępowania, sprawiedliwość i obiektywizm przy wyrażaniu

opinii i ocenie działalności swojej i innych;
4) godność zawodowa rozumiana jako szacunek dla wszystkich zawodów reprezentowanych przez

rodziców i znajomych.

§ 7

1. Szkoły, biorąc pod uwagę swoje możliwości, realizują zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku
uczniów,  ich  potrzeb  oraz  potrzeb  środowiskowych,  przy  uwzględnieniu  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  obowiązujących  w  szkołach,  a  w  szczególności  zapewniają  opiekę
i bezpieczne warunki podczas:
1) pobytu na zajęciach lekcyjnych, zajęciach nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych

przez  Szkołę,  za  co  bezpośrednio  odpowiedzialny  jest  nauczyciel  lub  instruktor  prowadzący
zajęcia,  w tym zajęć świetlicowych i  zajęć z gimnastyki korekcyjnej;

2) zajęć organizowanych poza terenem Szkoły w obrębie miasta tj. wyjść do kina i innych imprez,
wycieczek przedmiotowych i zawodoznawczych,  zawodów sportowych,  za co odpowiedzialny
jest  nauczyciel  organizujący  zajęcia  (imprezę)  lub  nauczyciel,  któremu  Dyrektor  powierzył
sprawowanie opieki;

3) wycieczek klasowych oraz przedmiotowych poza terenem miasta, organizowanych na zasadach
określonych w § 35, za co odpowiada wychowawca lub nauczyciel organizujący wycieczkę;

4) podczas  przerw  śródlekcyjnych,  za  co  odpowiadają  nauczyciele  pełniący  dyżur  zgodnie
z opracowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół regulaminem i harmonogramem dyżurów;

5) Szkoła – w miarę posiadanych środków - organizuje również inne formy sprawowania opieki
poprzez udzielanie i organizowanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej dla dzieci z rodzin
biednych  lub  w  innych  przypadkach  losowych  w  formie:  bezpłatnych  posiłków,  zapomóg
pieniężnych, zakupu odzieży i przyborów szkolnych, ulg w opłatach na cele szkolne;

6) nauczyciel  prowadzi  pracę dydaktyczną,  wychowawczą,  opiekuńczą i  jest  odpowiedzialny za
jakość  tej  pracy  oraz  bezpieczeństwo  powierzonych  Jego  opiece  uczniów.  Zakres  zadań
szczegółowych na określony rok szkolny uwzględnia się w przydziale czynności zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną oraz w planie pracy Szkoły zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną;

7) nauczyciele  mogą  tworzyć  zespoły  wychowawcze,  zespoły  przedmiotowe  lub  inne  zespoły
problemowo-zadaniowe;

8) pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu;
9) zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
b) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;
c) opiniowanie  wybranego  przez  nauczyciela  programu  nauczania  oraz  przygotowanych

w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) współdziałanie z  dyrekcją  w organizowaniu pracowni  przedmiotowych  i  uzupełnianiu ich

wyposażenia;
f) wdrażanie młodych nauczycieli do pracy zawodowej.
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§ 8

1. Dyrektor  zapewnia  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pobytu  w  szkole,  a  także  bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektem. 

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek oraz teren 
szkolny objęty jest nadzorem kamer.

3. Zapisy  z  monitoringu  są  zapisywane  i  przechowywane  przez  okres  30  dni,  a  także  mogą  być
udostępniane innym uprawnionym osobom z poza szkoły za zgodą dyrektora.

4. Przynajmniej raz w roku przeprowadza się kontrolę obiektów szkolnych pod kątem bhp.

5. Zadania dyrektora szkoły:
1) kontrola  obiektów szkolnych  pod kątem bhp po przerwie  w działalności  szkoły trwającej  co

najmniej 2 tygodnie;
2) konstruowanie podziału godzin zgodnie z zasadami higieny;
3) opracowanie i umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły;
4) oznaczenie dróg ewakuacji;
5) zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach szkoły;
6) prowadzenie wszelkich zajęć z uczniami pod nadzorem upoważnionej osoby;
7) oznaczenie i zabezpieczenie miejsc do których nie mają wstępu osoby nieupoważnione;
8) zabezpieczenie schodów przed zsuwaniem się po nich;
9) zapewnienie temperatury co najmniej 180C w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia;
10) wyposażenie  w  apteczki  zaopatrzone  w  środki  niezbędne  do  udzielania  pierwszej  pomocy

i  instrukcję  o  zasadach udzielania  tej  pomocy  następujących  pomieszczeń:  sekretariat,  pokój
nauczycielski,  pracownia  chemiczna  i  fizyczna,  pokój  nauczycielski  wychowania  fizycznego,
kuchnia oraz gabinet higienistki szkolnej;

11) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
12) zaopatrzenie uczniów – przy pracach na rzecz szkoły i środowiskach – w sprzęt i środki ochrony

indywidualnej, oraz zapewnienie właściwego nadzoru;
13) opracowanie  i  umieszczenie  w  widocznym  miejscu  regulaminu  korzystania  z  pracowni

przedmiotowych oraz urządzeń sportowych;
14) przeprowadzenie postępowania powypadkowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6.   Zadania nauczycieli: 
1) sprawowanie nadzoru nad uczniami podczas przerw w zajęciach;
2) bezpieczne przechowywanie i korzystanie z substancji i preparatów chemicznych;
3) zapewnienie opieki uczniom uczestniczącym w zawodach sportowych organizowanych przez szkołę;
4) bezpieczne organizowanie wycieczek, imprez  oraz zajęć poza szkołą – zgodnie z oddzielnymi

przepisami;
5) zgłoszenie  dyrektorowi  szkoły  informacji  o  zaistniałym  wypadku  oraz  zapewnienie

poszkodowanemu opieki.

7.   Zadania pracowników obsługi:
1) zabezpieczenie  otworów  kanalizacyjnych  i  studzienek  oraz  szlaków  komunikacyjnych

wychodzących na ulicę;
2) oczyszczenie terenu szkoły ze śniegu i lodu;
3) utrzymanie w czystości urządzeń higieniczno-sanitarnych;
4) utrzymanie należytej czystości w kuchni i jadalni;
5) systematyczne wdrażanie systemu HACCP;
6) zgłoszenie  dyrektorowi  szkoły  informacji  o  zaistniałym  wypadku  oraz  zapewnienie

poszkodowanemu opieki.

§ 9

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą klasy.

2. Dla zapewnienia ciągłości  pracy wychowawczej  i  jej  skuteczności  obowiązki  wychowawcy klasy
pełni w zasadzie ten sam nauczyciel przez cały tok kształcenia na danym poziomie.
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3. Rada  klasowa  rodziców  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  uczniów  danej  klasy  może
w uzasadnionych przypadkach wystąpić do Dyrektora Zespołu z wnioskiem dotyczącym doboru lub
zmiany wychowawcy klasowego, przy zachowaniu zasad:
1) wniosek został poparty większością 2/3 głosów rodziców uczniów klasy;
2) Dyrektor  Zespołu  rozpatruje  wniosek,  uwzględniając  zasadność  przedstawionych  motywów,

możliwości  organizacyjne  szkoły  i  podejmuje  decyzję,  o  której  informuje  wnioskodawcę
w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10

1. W zależności  od potrzeb w Zespole  Szkół  mogą  być  organizowane  oddziały sportowe,  oddziały
dwujęzyczne,  oddziały  integracyjne,  oddziały  specjalne  oraz  klasy  o  poszerzonym  programie
z wychowania fizycznego.

2. Organizację  wymienionych  oddziałów  uzgadnia  się  z  organem  prowadzącym  projektując  ich
organizację  w arkuszu organizacji Zespołu Szkół na dany rok.

§ 11

1.  W  oparciu  o  prawo  oświatowe  każda  ze  Szkół  może  prowadzić  działalność  innowacyjną
i eksperymentalną.

§ 12

1. W  każdej  ze  Szkół  Zespołu  mogą  być  organizowane  w  miarę  możliwości  finansowych
i organizacyjnych zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb
rozwojowych.

2. W organizacji zajęć pozalekcyjnych Szkoły współdziałają z rodzicami oraz organem prowadzącym.

§ 13

1. Szkoła  realizuje  działalność  wychowawczą  w  oparciu  o  „Program wychowawczy”  i  „Program
Profilaktyki”.

2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowany jest na jeden rok szkolny.

3. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną. 

O R G A N Y  S Z K O Ł Y

§ 14

1. Organy szkoły prowadzą swoją działalność w ramach kompetencji określonych ustawą o systemie
oświaty, statutem szkoły i regulaminem pracy danego organu.

2. Organami  Zespołu  Szkół  są:  Dyrektor  Zespołu  Szkół,  Rada  Pedagogiczna,  Rada  Rodziców,
Samorząd Uczniowski każdej ze Szkół Zespołu, oraz może funkcjonować Rada Szkoły powołana
z inicjatywy dyrektora szkoły,  na wniosek Rady Rodziców lub w przypadku gimnazjum także na
wniosek Samorządu Uczniowskiego.

§ 15

1. Zasady powoływania na stanowisko Dyrektora Szkoły określa art. 36 ustawy o systemie oświaty:
1) kandydata na Dyrektora Szkoły wyłania się w drodze konkursu;
2) stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje organ prowadzący szkołę;

2. Dyrektor Zespołu Szkół zwany dalej Dyrektorem:
1) jest  przełożonym  służbowym  i  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  wszystkich  zatrudnionych

w Zespole Szkół nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
2) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Zespołu Szkół i reprezentuje go na zewnątrz;
3) współpracuje  z  Radą  Pedagogiczną,  której  przewodniczy,  Radą  Rodziców  i  samorządami

uczniowskimi;
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4) sprawuje opiekę nad uczniami, a przez aktywne propagowanie idei „zdrowej szkoły” stwarza im
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

5) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
6) powierza  stanowisko  wicedyrektora  i  odwołuje  z  niego  po  zasięgnięciu  opinii  organu

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
7) dysponuje i prawidłowo wykorzystuje środki określone w planie finansowym, a także organizuje

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
8) opracowuje arkusz organizacyjny;
9) wydaje polecenia służbowe;
10) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz innych pracowników samorządowych;
11) kontroluje  realizację  obowiązku  szkolnego  i  wydaje  decyzje  administracyjne  w  zakresie

zezwalania  na  realizację  obowiązku  szkolnego  poza  szkołą  i  przeprowadzenie  egzaminu
klasyfikacyjnego;

12) realizuje  zgodne  z  prawem oświatowym  uchwały  Rady Pedagogicznej,  które  zostają  podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących; Niezgodne – wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie
organ  prowadzący  i  nadzorujący.  Organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  w  porozumieniu
z  organem  prowadzącym  szkołę  uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej  niezgodności
z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

13) realizuje pozostałe zadania, wynikające z ustawy o systemie oświaty, przepisów szczegółowych
i Karty Nauczyciela.

3.  Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkół;
2) realizację  zadań  Szkół  zgodnie  z  niniejszym  statutem,  uchwałami  Rady  Pedagogicznej,

przepisami prawa szkolnego, a także zarządzeniami Kuratora Oświaty;
3) zapewnienie  w  miarę  możliwości  optymalnych  warunków  organizacyjno-materialnych  do

realizacji celów i zadań Szkół;
4) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej działalności uczniów;
5) organizację i prawidłowy przebieg sprawdzianu i egzaminu;
6) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego;
7) organizację zajęć dodatkowych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2.

4. 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.

5.  Do obowiązków Dyrektora Zespołu w zakresie organizacji działalności Szkół należy:
1) zapewnienie na terenie placówki odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu a w szczególności:

a) zatwierdzanie przydziału czynności dla pracowników administracyjno-obsługowych;
b) prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z opracowanym planem.

3) inicjowanie pracy w zakresie:
a) wprowadzania zmian w Statucie Zespołu Szkół;
b) powołania Rady Szkoły pierwszej kadencji.

4) wyrażanie  zgody  na  działalność  z  Zespole  Szkół  stowarzyszeń  i  organizacji,  po  uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;

5) określanie  zakresu  odpowiedzialności  materialnej  pracowników  Zespołu  Szkół,  zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

6) organizowanie wyposażenia Szkół w środki dydaktyczne i sprzęt;
7) rozliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzanie do wypłaty wykazów godzin

ponadwymiarowych nauczycieli;
8) wykonywanie zadań dotyczących obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

6. Do obowiązków Dyrektora w zakresie spraw kadrowych i socjalnych należy:
1) powierzanie  funkcji  wicedyrektora  Zespołu  –  odpowiedzialnego  bezpośrednio  za  pracę

dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą oraz odwoływanie z niej, po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej Szkoły;

2) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
3) wypełnianie czynności związanych z awansem nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami w tej

sprawie;
4) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom

Szkół;
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5) zacieranie kar oraz wycofywanie odpisów o ukaraniu z akt osobowych nauczyciela po upływie
trzech lat od doręczenia mu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu;

6) zawieszanie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie
karne  lub  dyscyplinarne,  jeżeli  z  uwagi  na  powagę  i  wiarygodność  zarzutów  celowe  jest
odsunięcie go od wykonywania obowiązków w Szkole;

7) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń
i nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

8) podejmowanie  decyzji  w  sprawie  podziału  i  wypłat  z  funduszu  socjalnego  zgodnie
z obowiązującymi przepisami i własnym regulaminem;

9) udzielanie  płatnych  urlopów  na  poratowanie  zdrowia  oraz  innych  urlopów  przysługujących
pracownikom;

10) załatwianie innych spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy.

7. Do obowiązków Dyrektora w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy  w szczególności:
1) zarządzanie  majątkiem Zespołu  Szkół,  organizowanie  okresowych  inwentaryzacji  składników

majątkowych;
2) organizowanie  przeglądów stanu technicznego obiektów szkolnych  oraz prac  konserwacyjno-

remontowych;
3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół, przy uwzględnieniu

opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii Rady Rodziców;
4) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie działalności gospodarczej Zespołu Szkół,  dysponowanie

wypracowanymi z tej działalności środkami zgodnie z potrzebami Szkół;
5) organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii Zespołu Szkół.

§ 16

1. Rada  Pedagogiczna  każdej  ze  szkół  jest  kolegialnym  organem  szkoły  w  zakresie  realizacji  jej
statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

2. Rada  Pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności  zgodny  ze  statutem  szkoły  i  ustawą
o systemie oświaty.

3. W skład Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą wszyscy nauczyciele realizujący godziny w szkole
podstawowej lub gimnazjum.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej  każdej  ze Szkół  mogą brać także udział  z głosem doradczym
osoby zapraszane przez jej  przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady,  a w szczególności
przewodniczący  lub  wiceprzewodniczący  Rady  Rodziców,  przedstawiciele  Samorządu
Uczniowskiego, pielęgniarka szkolna.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół.

6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:
1) przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (w sierpniu);
2) przy końcu każdego półrocza w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
3) po zakończeniu I półrocza nauki oraz po zakończeniu roku szkolnego;
4) według  harmonogramu  opracowanego  na  początku  każdego  roku  szkolnego  –  konferencje

szkoleniowe;
5) w miarę bieżących potrzeb.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora, organu sprawującego
nadzór  pedagogiczny,  organu  prowadzącego  Szkołę,  albo,  co  najmniej  1/3  członków  Rady
Pedagogicznej Szkoły.

8. Przewodniczący  przygotowuje  i  prowadzi  zebrania  Rady  Pedagogicznej  Szkoły  oraz  jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o porządku zebrania, co najmniej 7 dni
przed terminem.

9. Dyrektor  może  powierzyć  przygotowanie  i  przewodniczenie  zaplanowanemu  wcześniej  zebraniu
Rady Pedagogicznej Szkoły wicedyrektorowi.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
½ członków rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

11. Dyrektor  Szkoły  może  wstrzymać  wykonanie  uchwał  niezgodnych  z  przepisami  prawa,
powiadamiając o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

8



12. Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw na
zebraniu  Rady,  które  mogą  naruszać  dobro  osobiste  uczniów,  a  także  nauczycieli  i  innych
pracowników szkoły.

13. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
1) uchwalanie  przez  połączone  Rady  Pedagogiczne  Szkół  zmian  w  Statucie  Zespołu  Szkół  po

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządów Uczniowskich Szkół;
2) zatwierdzanie planu pracy Szkoły;
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) ustalanie  „Szczegółowych  warunków  i  sposobów  oceniania  wewnątrzszkolnego”  Szkoły

i  wprowadzanie  zmian  w  tym  dokumencie,  przy  uwzględnieniu  opinii  Rady  Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego danej Szkoły;

7) uchwalanie regulaminu własnej działalności;
8) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej

szkoły;
9) opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki;
10) decyzja  o  przedłużeniu  okresu  nauki  uczniowi  niepełnosprawnemu  poprzez  planowanie

i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
11) współdziałanie  z  dyrektorem  przy  opracowaniu  i  wdrażaniu  szkolnego  systemu  ewaluacji

wewnętrznej;
12) zapoznanie się z raportem z ewaluacji zewnętrznej;
13) przedstawianie  Kuratorowi  Oświaty  wniosku  o  przyznanie  stypendium  Ministra  ds.  oświaty

uczniowi;
14) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad

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

15. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom Szkoły stałych prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  wychowawczych
i opiekuńczych;

5) kandydatów, którym Dyrektor ma zamiar powierzyć stanowisko wicedyrektora;
6) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania

przedszkolnego lub programu nauczania;
7) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu

nikt się nie zgłosił;
8) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
9) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
10) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
11) szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki;
12) wniosek  o  wydanie  przez  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  lub  specjalistyczną  opinii

dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się;
13) kandydata do stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe;
14) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określone przez dyrektora;
15) zestaw  podręczników  lub  materiałów edukacyjnych  obowiązujący  we  wszystkich  oddziałach

danej klasy  przez co najmniej trzy lata szkolne;
16) materiały ćwiczeniowe obowiązujące  w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
17) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego

nowożytnego  innego  niż  język  obcy  nowożytny  nauczany  w  ramach  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została  ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

18) propozycję  zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

16. Rada  Pedagogiczna  może  wystąpić  do  organu  prowadzącego  szkołę  z  wnioskiem  o  odwołanie
nauczyciela  ze  stanowiska  Dyrektora  Zespołu  lub  stanowiska  wicedyrektora  Szkoły  a  organ
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prowadzący szkołę obowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego
wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

17. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie szkoły i przedstawia go do uchwalenia.

18. Szczegółowe  uregulowania  dotyczące  organizacji  działalności  Rady,  jej  zadań,  a  także  praw
i  obowiązków  jej  członków  oraz  trybu  rozwiązywania  sporów  określa  regulamin  Rady
Pedagogicznej.

19. Dopuszcza  się  wspólne  posiedzenia  Rad Pedagogicznych  Szkół  w sprawach  dotyczących  całego
Zespołu i uzgodnieniu wspólnego stanowiska.

20. Do  czasu  utworzenia  Rady  Szkoły,  Rada  Pedagogiczna  przejmuje  jej  zadania  i  kompetencje
a w szczególności:
1) wyraża opinię na temat zagospodarowania środków specjalnych;
2) wyraża opinię na temat statutu szkoły i zatwierdza zmiany w statucie; 
3) ma możliwość wystąpienia o ocenę pracy nauczyciela lub dyrektora szkoły.

21. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej  winni  dążyć  do wytworzenia  zdrowej,  bezkonfliktowej
atmosfery wzajemnej współpracy.

§ 17

1. W szkole działa Rada Rodziców będąca samorządną reprezentacją rodziców uczniów Szkoły.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rady oddziałowej, wybranej w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, do Rady Rodziców, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza
się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 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 wychowawczego;
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki;
3) delegowanie  przedstawiciela  do  komisji  konkursowej  wyłaniającej  kandydata  na  stanowisko

dyrektora;
4) możliwość  występowania  do  dyrektora  szkoły,  organu  prowadzącego,  sprawującego  nadzór

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
5) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
6) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
7) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
8) opiniowanie   materiałów   ćwiczeniowych   obowiązujących   w  poszczególnych  oddziałach

w danym roku szkolnym;
9) opiniowanie   wprowadzenie  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  do których  zalicza się  zajęcia

z  języka  obcego  nowożytnego  innego  niż  język  obcy  nowożytny  nauczany  w  ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  oraz zajęcia,  dla których nie została  ustalona podstawa
programowa,  lecz  program  nauczania  tych  zajęć  został  włączony  do  szkolnego  zestawu
programów nauczania;

10) opiniowanie propozycji  zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
11) występowanie  rady  oddziałowej  rodziców  do  dyrektora  szkoły  podstawowej  z  wnioskiem

o niedzielnie oddziału kl. I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch
w trakcie roku szkolnego.

7. Jeżeli  Rada  Rodziców  w  terminie  30  dni  od  dnia  rozpoczęcia  roku  szkolnego  nie  uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt. 6a, 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.  
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8. W  celu  wspierania  działalności  statutowej  Szkoły  Rada  Rodziców  może  gromadzić  fundusze
z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania określają odrębne przepisy.

9. W  przypadku  nie  respektowania  wymienionych  w  ust.  6.  uprawnień  przez  Dyrektora  lub  Radę
Pedagogiczną,  Prezydium  Rady  może  złożyć  pisemne  zażalenie  w  tej  sprawie  do  Dyrektora.
W przypadku nie rozwiązania konfliktu w sposób polubowny, Prezydium Rady Rodziców ma prawo
zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do Kuratora Oświaty.  

§ 18

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Zasady wybierania  i  działania  organów samorządu  określa  regulamin  uchwalony i  zatwierdzony
przez ogół uczniów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,  w głosowaniu tajnym i powszechnym.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności
uczniowskiej.

4. Samorząd Uczniowski  Szkoły może  przedstawić  Radzie  Pedagogicznej  Szkoły oraz  Dyrektorowi
wnioski  i  opinie  we  wszystkich  sprawach  Szkoły,  w  szczególności  zaś  tych,  które  dotyczą
podstawowych praw uczniów jak:

1) prawo do zapoznania  się  z  wymaganiami  edukacyjnymi  wynikającymi  z  realizowanego przez
nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
oraz informacji o zasadach oceniania zachowania;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania;
3) prawo do wpływania na organizację życia szkolnego w myśl hasła „Samorząd współgospodarzem

Szkoły”;
4) prawo do rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
5) prawo redagowania i  wydawania  gazetki  szkolnej  oraz publikowania krótkich audycji  poprzez

szkolny radiowęzeł;
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
8) możliwość uczestniczenia poprzez swych przedstawicieli z głosem doradczym w pracach Rady

Pedagogicznej dotyczących istotnych spraw uczniów;
9) możliwość  przeprowadzania  sondaży  opinii  uczniów  na  temat  działalności  Szkoły  i  innej

problematyki interesującej środowisko uczniów, w zakresie i formie uzgodnionej z Dyrektorem;
10) prawo do korzystania z wydzielonego pomieszczenia dla Samorządu Uczniowskiego Szkoły oraz

innych pomieszczeń i sprzętu szkolnego, niezbędnych do prowadzonej działalności;
11) uzyskiwania  pomocy ze strony Dyrektora,  Rady Pedagogicznej  oraz Rady Szkoły w realizacji

zaplanowanych zadań;
12) prawo do uzyskania pełnych informacji dotyczących określonych spraw życia szkolnego istotnych

dla uczniów.

5. Ponadto, Samorząd Uczniowski:
1) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania i sprawdzania

wiedzy lub umiejętności;
2) może opiniować (samorząd gimnazjum) pracę nauczycieli.

6. W przypadku nie respektowania uprawnień określonych w ust. 4 i 5 Samorząd Uczniowski Szkoły
może złożyć pisemne zażalenie w tej sprawie do Dyrektora i oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi
oraz stosownej decyzji w terminie do 14 dni od daty wniesienia zażalenia.

7. W  szkole  mogą  działać,  z  wyjątkiem  partii  i  organizacji  politycznych,  stowarzyszenia  i  inne
organizacje,  a w szczególności  organizacje harcerskie,  których celem statutowym jest  działalność
wychowawcza  albo  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.

8. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 7,
wymaga  uzyskania  zgody  dyrektora  szkoły,  wyrażonej  po  uprzednim  uzgodnieniu  warunków
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

11



§ 19

1. Każdy z organów Szkoły ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty, Statutem Zespołu Szkół oraz własnymi
regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami tej ustawy i niniejszego Statutu.

2. Organy Szkoły zobowiązane są do współdziałania w realizacji  celów i zadań statutowych Szkoły
w zakresie i na zasadach ustalonych odpowiednimi regulaminami.

3. W  przypadku  zaistniałych  sporów  lub  konfliktów  każdy  z  organów,  zobowiązany  jest  do
wykorzystania wszelkich możliwości polubownego ich rozstrzygnięcia na terenie Szkoły.

4. Każdy z organów o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach powiadamia dyrektora
szkoły lub inne organy, których te działania dotyczą.

5. W sytuacjach konfliktowych pomiędzy organami rozjemcą jest dyrektor szkoły, postępujący w takich
przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami, mając na uwadze dobro szkoły i uczniów.

6. Gdy ze względu na specyfikę konfliktu rozjemcą nie może być dyrektor szkoły, głos decydujący ma
organ prowadzący szkołę albo organ nadzorujący szkołę.

§ 20

1. W Zespole Szkół może działać Rada Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej zwana dalej
Radą Szkoły na zasadach określonych w art. 51 ustawy o systemie oświaty.

2. Powstanie Rady Zespołu Szkół organizuje dyrektor Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek Rady
Rodziców lub na wniosek samorządu uczniowskiego gimnazjum.

3. W skład Rady Zespołu Szkół wchodzi:
1) czterech nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli Zespołu Szkół;
2) czterech rodziców wybranych przez ogół rodziców Zespołu Szkół;
3) czterech uczniów wybranych przez ogół uczniów gimnazjum (udział uczniów w Radzie nie jest

obowiązkowy).

4. Wybory  członków Rady  Zespołu  Szkół  przeprowadzane  są  przez  każdą  z  wymienionych  wyżej
społeczności w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

5. Skład Rady Zespołu Szkół może być rozszerzony, o co najwyżej trzy, inne niż wymienione w ust. 3
osoby reprezentujące organizacje, instytucje lub społeczności środowiskowe związane z działalnością
Szkoły. Tryb rozszerzania składu Rady określa regulamin jej działalności.

6. Kadencja Rady Zespołu trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznych zmian 1/3 składu Rady
Szkoły w trybie przewidzianym dla wyboru jej członków. Zmiany dokonuje się w przypadku, gdy
członek Rady przestaje być członkiem społeczności reprezentowanej w Radzie, zgłoszenia rezygnacji
z członkostwa w Radzie, a także na podstawie uchwały ogółu społeczności, przez którą dany członek
został wybrany – odwołującej go z pełnienia tej funkcji.

7. Do  chwili  powstania  Rady  Zespołu  Szkół  jej  zadania  wykonuje  Rada  Pedagogiczna  Szkoły,
uwzględniając opinię Rady Rodziców w następujących sprawach:
1) uchwalania zmian w Statucie Szkoły;
2) opiniowania planu finansowego Szkoły;
3) wdrażania innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz podejmowania innych przedsięwzięć

istotnych dla Szkoły;
4) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

§ 21

1. W Zespole Szkół  stanowisko wicedyrektora tworzy się w przypadku,  gdy Zespół  Szkół liczy nie
mniej niż 12 oddziałów.

2. Powierzenie  tej  funkcji  i  odwołanie  z  niej  dokonuje  Dyrektor,  po  zasięgnięciu  opinii  organu
prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej Szkoły.
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§ 22

1. Wicedyrektor  przyjmuje  zadania  zgodnie  z  określonym  przez  Dyrektora  zakresem  czynności
i odpowiedzialności, a w szczególności:
1) sprawuje  nadzór  nad  realizacją  procesu  dydaktyczno-wychowawczego  klas  I-III,  oddziału

przedszkolnego, świetlicy i biblioteki szkolnej;
2) przeprowadza rekrutację do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych szkoły podstawowej;
3) nadzoruje pracę zespołów przedmiotowych;
4) opracowuje zakres czynności dodatkowych dla nauczycieli;
5) nadzoruje prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen,
6) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
7) sprawdza pod względem merytorycznym i potwierdza swoim podpisem dokumenty finansowe

związane z działalnością pedagogiczną szkoły;
8) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

2. W wykonaniu swoich zadań wicedyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną Szkoły, Dyrektorem,
Radami Szkół, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim Szkoły,  samorządami klasowymi  oraz
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w Szkole.

§ 23

1. Dyrektor  Zespołu  Szkół,  Rady  Pedagogiczne,  Rada  Szkół,  Rada  Rodziców,  Samorządy  Uczniowskie
Szkół realizując swoje statutowe zadania współpracują ze sobą dla realizacji zadań społeczności placówki.

2. W ramach tej współpracy tworzony jest przez Dyrektora obieg informacji służący sprawnej realizacji
bieżących zadań placówki a także zapobieganiu tworzeniu się sytuacji konfliktowych w społeczności
funkcjonujących Szkół.

3. Formy współdziałania organów Szkoły w ramach ich działalności statutowej określają:
1) Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły;
2) Regulamin Rady Rodziców Szkoły;
3) Regulaminy Samorządów Uczniowskich;
4) Regulamin Rady Szkół.

4. Spory  wynikające  w  Szkole  związane  z  ocenianiem  okresowym  i  klasyfikacją  roczną  uczniów
rozpatrywane są w oparciu o prawo oświatowe, ich szczegółowy tryb rozwiązywania oraz procedury
odwoławcze  określa  się  ponadto  w  Szczegółowych  warunkach  i  sposobach  oceniania
wewnątrzszkolnego”.

5. Sytuacje konfliktowe związane z funkcjonowaniem uczniów w Zespole Szkół (dotyczy bieżącego
oceniania,  absencji  na  zajęciach  szkolnych,  zachowania,  braku  poszanowania  majątku  placówki,
sporów  w układzie uczeń-nauczyciel) rozwiązywane są z udziałem wychowawcy klasy, pedagoga
szkolnego przy udziale rodziców.

6. W zależności od skali  sytuacji  konfliktowej związanej z funkcjonowaniem w Szkole nauczyciela,
ucznia,  rodziców  lub  w  związku  z  realizacją  zadań  oświatowych  przez  wymienione  ogniwa,
postępowanie wyjaśniające przeprowadza Dyrektor, Wicedyrektor Szkoły z udziałem przedstawicieli
Rady  Zespołu  Szkoły,  Samorządu  Uczniowskiego,  Związków  Zawodowych  funkcjonujących
w Szkole.

7. Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji konfliktowych na zasadzie pełnego,
obiektywnego  spojrzenia  na  problem,  gwarantuje  stronom konfliktu  swobodę  wypowiadania  się,
przedstawiania dowodów, wgląd w dokumentację sprawy, rozwiązuje problem w granicach prawa,
gwarantuje stronom możliwość wniesienia odwołania skargi, o ile jest taka procedura przewidziana
prawem.

8. Stronom pozostającym w konflikcie przysługuje prawo skargi do organu prowadzącego, Kuratorium
Oświaty, Związków Zawodowych o ile prawo nie stanowi innego rozwiązania, a zespół powołany
przez Dyrektora nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu.

9. Wnioski  z  zaistniałych  sytuacji  konfliktowych,  które  miały  miejsce  w  Szkole  lub  w  związku
z działalnością Szkoły są przedmiotem analizy Rady Pedagogicznej Szkoły,  zespołu pracowników
celem usprawnienia określonego obszaru pracy placówki.
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§ 24

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Podstawowe formy współpracy Szkoły z rodzicami to:
1) spotkania  ogólne  wszystkich  rodziców,  służące  głównie  przekazywaniu  przez  Dyrektora

informacji  na temat  zadań i  zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych  Szkoły oraz osiąganych
efektów, a także zasięganiu opinii rodziców na temat istotnych dla całej Szkoły i rodziców spraw;

2) spotkania  klasowe  rodziców  z  wychowawcami  służące  ustalaniu  wspólnych  zamierzeń
dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w poszczególnych klasach,
okresowemu informowaniu rodziców o postępach swych dzieci w nauce i zachowaniu, a także
pedagogizacji rodziców;

3) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów
oraz pedagogiem szkolnym,  służące bieżącej wymianie informacji, a także uzyskiwaniu porad
w sprawach kształcenia i wychowania;

4) indywidualne narady z rodzicami uczniów zagrożonych nie promowaniem organizowane przez
Szkołę  na  początku  II  okresu  nauki  z  udziałem:  wychowawcy,  nauczycieli  przedmiotów,
pedagoga  szkolnego,  Wicedyrektora  Szkoły,  celem  ustalenia  wspólnych  działań  służących
przezwyciężeniu trudności;

5) pisemne informowanie rodziców o sytuacji szkolnej dziecka oraz wizyty domowe w przypadkach
trudności nawiązania innych form kontaktu z domem.

3. Zebrania  ogólne  wszystkich  rodziców  Szkoły  oraz  spotkania  klasowe  z  wychowawcami
organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Rodzice mają prawo przekazywania opinii na temat pracy Zespołu Szkół organowi prowadzącemu
szkołę,  pracownikom  nadzoru  pedagogicznego  Kuratorium  Oświaty  na  zasadach  określonych
regulaminem Rady Rodziców Zespołu Szkół.

O R G A N I Z A C J A  Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł

§ 25

1. Początek rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz zasady ustalania dodatkowych dni wolnych
od nauki określa Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
1) I okres - od pierwszego powszedniego dnia września (z wyjątkiem soboty)  do końca tygodnia

w którym zawiera się data 16 stycznia;
2) II  okres – od pierwszego tygodnia  po zakończeniu I  okresu do czerwca  (ferie  i  koniec roku

szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego).

3. Dyrektor  szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  Rady  Rodziców  i  Samorządu
Uczniowskiego, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. W przypadku dodatkowych  dni  odpracowanych  Szkoła  musi  zapewnić opiekę wychowawczą  dla
dzieci.

5. Dyrektor  szkoły  w  terminie  do  30  września  danego  roku  szkolnego  powiadamia  uczniów i  ich
rodziców  o  ustalonych  w  danym  roku  szkolnym  dodatkowych  dniach  wolnych  od  zajęć
dydaktycznych.

§ 26

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki Szkoły w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego
roku,  na  podstawie planu nauczania  oraz planu finansowego Zespołu  Szkół.  Arkusz  ten  podlega
zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

2. Arkusz organizacji Zespołu Szkół uwzględnia w szczególności:
1) liczbę  pracowników  Szkół  wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół  łącznie  z  liczbą  stanowisk

kierowniczych (pedagogicznych);
2) ogólną tygodniową liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych w Szkołach;
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3) tygodniową liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych
zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę
lub z godzin z art. 42 KN do 30 maja danego roku;

4) W miarę posiadania własnych środków finansowych można uwzględnić w arkuszu organizacji
więcej zajęć o różnorodnej tematyce.

§ 27

1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  Zespołu  Szkół  jest  oddział  złożony  z  uczniów,  którzy
w  jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  uczą  się  wszystkich  przedmiotów
obowiązkowych  określonych  planem  nauczania  zgodnym  z  odpowiednim  ramowym  planem
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku
szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 35 uczniów jednak nie powinna liczyć miej
niż 18.

3. Liczba uczniów w oddziale „0” szkoły podstawowej   i kl. I - III szkoły podstawowej  nie powinna
przekroczyć 25.

4. W oddziale integracyjnym liczba uczniów powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów
niepełnosprawnych.

5. Liczbę uczniów w oddziałach specjalnych w zależności od stopnia upośledzenia lub występowania
upośledzeń sprzężonych, określają odrębne przepisy.

§ 28

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.  W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość odbycia zajęć nadobowiązkowych w innym
terminie niż określa to plan zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem.

§ 29

1. Podstawową  formą  pracy  Zespołu  Szkół  są  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina  lekcyjna  w  klasach  IV-VI  szkoły  podstawowej  i  w  klasach  I-III  gimnazjum  trwa
45 minut.
1) czas  trwania  zajęcia  w oddziale  przedszkolnym  wynosi  30  min.,  przy  zachowaniu  ogólnego

tygodniowego czasu zajęć;
2) w  klasach  I-III  szkoły  podstawowej  czas  trwania  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych  ustala

nauczyciel prowadzący te zajęcia przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu pracy.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej  (nie
dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, na podstawie ramowego
programu nauczania.

§ 30

1. Podziału  na  grupy  dokonuje  się  na  zajęciach  wymagających  specjalnych  warunków  nauki
i  bezpieczeństwa  z  uwzględnieniem  zasad  określonych  w  rozporządzeniu  w  sprawie  ramowych
planów nauczania.

2. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu
1)  języków obcych – grupa nie może liczyć mniej niż 13, a więcej niż 24 uczniów;
2)  wychowania fizycznego – grupa nie może liczyć mniej niż 12 i więcej niż 26 uczniów - dopuszcza

się tworzenie grup międzyklasowych i międzyoddziałowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców;
3) informatyka - grupa nie może liczyć więcej niż 24 i mniej niż 12 uczniów;
4) technika, chemia i fizyka – w oddziałach powyżej 30 uczniów.
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3.  Decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy przygotowuje dyrektor przy opracowaniu arkusza
organizacyjnego  Zespołu  Szkół,  uwzględniając  zasady  wynikające  z  aktualnie  obowiązujących
przepisów w sprawie ramowych  planów nauczania oraz możliwości  finansowych Szkół  - opiniuje
Rada Pedagogiczna, a podejmuje organ prowadzący szkołę.

§ 31

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i  w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala
zasady organizacji  i  prowadzenia  niektórych  zajęć  pozalekcyjnych  jak:  koła  zainteresowań,  koła
przedmiotowe i inne.

2. Zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne w Zespole Szkół, o których mowa w ust.1 są organizowane
w miarę posiadanych środków finansowych lub w ramach godzin art. 42 KN.

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań finansowanych z budżetu Zespołu Szkół powinna
wynosić  od  5-15  uczniów.  Liczba  uczestników  zajęć  gimnastyki  korekcyjnej  nie  powinna
przekraczać  12  osób.  Liczba  uczestników  zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych  powinna  wynosić
od  4-8.

§ 32

1. Dla  uczniów,  którzy muszą  dłużej  przebywać  w szkole  ze  względu na  czas  pracy ich  rodziców
(opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do Szkół, Zespół Szkół organizuje świetlicę.

2. Zadania świetlicy:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do pracy własnej;
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach

i na powietrzu;
3) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
5) rozwijanie zainteresowań uczniów;
6) upowszechnianie  zasad  kultury  zdrowotnej,  kształtowanie  nawyków  higieny i  czystości  oraz

dbałość  o zachowanie zdrowia jako jedna z form działalności profilaktycznej;
7) współdziałanie z rodzicami i wychowawcami, z placówkami kultury , sportu i rekreacji;
8) dożywianie uczniów poprzez zapewnienie im pełnowartościowego dwudaniowego obiadu;
9) przygotowanie programów na uroczystości szkolne.

4. Świetlica w szkole jest tworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących stałej formy opieki wynosi nie
mniej niż jedną grupę wychowawczą.

5. Świetlica powinna być wyposażona w:
1) sprzęt audiowizualny wraz z taśmami i płytami;
2) przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych;
3) czasopisma,  książki,  materiały,  gry,  przybory  do  zajęć  artystycznych,  technicznych,

towarzyskich.

6. Dni oraz godziny pracy świetlicy powinny być dostosowane do potrzeb środowiska, wynikających
z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców ucznia, a także rozkładów jazdy środków
komunikacji.

7. Świetlica  prowadzi  zajęcia  w  grupach  wychowawczych,  których  liczebność  wynosi  15  do  25
uczniów. W przypadkach uzasadnionych, przejściowych trudności grupa może liczyć 30 uczniów.

8. Świetlica  organizuje  swoje  zadania  wg  rocznego  planu  pracy  dydaktycznej,  opiekuńczej
i wychowawczej szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć.

9. Do  świetlicy  szkolnej  przyjmowane  są  w  pierwszej  kolejności  uczniowie  klas  I-III  w  tym
w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo
zaniedbanych,  sieroty,  dzieci  z  rodzin  zastępczych,  dzieci  nauczycieli,  dzieci  specjalnej  troski,
uczniowie dojeżdżający.

10. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie zgłoszenia
rodziców (opiekunów) dziecka.

11. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego na świetlicę określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

16



12. Pracownikami  pedagogicznymi  świetlicy  mogą  być:  kierownik,  nauczyciele  -  wychowawcy
i nauczyciele - instruktorzy.

13. Pracownikami administracyjnymi są intendent i magazynier.

14. Pracownikami obsługi  jest: szef kuchni, pomoc kuchenna i sprzątająca.

15. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;
2) dziennik zajęć (jeden na grupę);
3) pracownicze książeczki zdrowia;
4) wspólna książka kontroli szkoły. 

§ 33

1. W  celu  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  zadań  opiekuńczych,  w  szczególności  wspierania
prawidłowego  rozwoju  uczniów,  szkoła  może  zorganizować  stołówkę.  Korzystanie  z  posiłków
w stołówce szkolnej jest odpłatne.

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa
w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz
kosztów utrzymania stołówki.

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których
mowa w ust. 3:

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

5. Organ  prowadzący  szkołę  może  upoważnić  do  udzielania  zwolnień,  o  których  mowa  w  ust.  4,
dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

6. Z posiłków w stołówce szkolnej korzystać mogą również pracownicy Zespołu Szkół emerytowani
pracownicy oświaty, ponosząc odpłatność zwiększoną o koszty administracyjno-rzeczowe związane
z przygotowaniem tych posiłków.

 § 34

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań
dydaktyczno-wychowawczych  Szkół,  doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,  popularyzowaniu
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkół, rodzice oraz
inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

3. Pomieszczenia biblioteki posiadają wydzieloną część na gromadzenie i opracowywanie zbiorów oraz
odrębną  część  na  wypożyczanie  książek  służącą  jednocześnie  za  miejsce  prowadzenia  zajęć
z edukacji czytelniczo-medialnej a także wydzielone miejsce udostępniania elektronicznych źródeł
informacji.

4. Godziny  pracy  biblioteki  ustala  Dyrektor,  dostosowując  je  do  organizacji  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych Szkół w taki sposób, by umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Dyrektor  sprawuje  nadzór  nad  działalnością  biblioteki,  zapewnia  właściwą  obsadę  kadrową,
a ponadto:
1) zapewnia w miarę możliwości finansowych środki na powiększanie zbiorów;
2) zarządza  skontrum  zbiorów  biblioteki,  odpowiada  za  ich  protokolarne  przekazywanie  przy

zmianie nauczyciela bibliotekarza;
3) zapewnia  pracownikom  biblioteki  godziny  na  realizację  programu  edukacji  czytelniczo-

medialnej;
4) zabezpiecza  bibliotece  odpowiednie  wyposażenie  umożliwiające  prawidłową  pracę,

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
5) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć biblioteki.
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6. Dyrektor  po uzyskaniu opinii  Rad Pedagogicznych zatwierdza regulamin biblioteki  i  roczny plan
pracy, dokonuje analizy jej działalności i ocenia, raz w roku stan czytelnictwa uczniów, formułuje
wnioski służące usprawnieniu pracy biblioteki.

7. Nauczyciele i wychowawcy klas powinni współpracować z biblioteką w zakresie:
1) gromadzenia i selekcji zbiorów;
2) rozbudzania zainteresowań czytelniczych uczniów;
3) egzekwowania zwrotu książek lub należności za książki zniszczone lub zagubione;
4) bieżącej kontroli poziomu czytelnictwa.

8. Biblioteka  realizuje  swoje  zadania  na  podstawie  rocznego  planu,  uzgodnionego  z  Dyrektorem
i zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkoły, który w dwóch zasadniczych działach:
„praca  pedagogiczna”  oraz  „prace  biblioteczne  i  organizacyjne”  zawiera  szczegółowe  cele  do
realizacji w danym roku szkolnym, a także terminarz imprez. 

9. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza dzielą się na:
1) pracę pedagogiczną obejmującą:

a) udostępnianie zbiorów;
b) udzielanie informacji bibliotecznych;
c) rozmowy z czytelnikami o książkach;
d) poradnictwo w wyborach czytelniczych;
e) realizację programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
f) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego;
g) informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów;
h) opracowywanie informacji o stanie czytelnictwa;
i) prowadzenie międzyklasowego konkursu czytelniczego;
j) organizowanie wystaw, imprez, konkursów.

2) prace organizacyjno-techniczne obejmujące:
a) gromadzenie zbiorów;
b) opracowywanie biblioteczne zbiorów;
c) ewidencję zbiorów – prowadzenie księgi inwentarzowej i rejestru ubytków;
d) przeprowadzanie skontrum zbiorów, co najmniej raz na 5 lat;
e) dokonywanie selekcji zbiorów nie rzadziej niż raz w roku;
f) konserwację zbiorów;
g) organizowanie warsztatu informacyjnego;
h) porządkowanie księgozbioru.

10. Biblioteka  zobowiązana  jest  do  prowadzenia  następującej  dokumentacji:  dziennika  biblioteki
szkolnej,  dziennej  i  miesięcznej  statystyki  wypożyczeń  uczniów  Zespołu  Szkoły,  księgi
inwentarzowej, rejestru ubytków, dowodów wpływu i ubytków, dowodów przekazania książek do
pracowni, sprawozdań okresowych.

11. Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za stan majątkowy biblioteki. Za zbiory
przekazane do pracowni odpowiada nauczyciel, który potwierdził fakt przyjęcia książek.

12. Zadaniem  biblioteki  szkolnej  i  nauczyciela  bibliotekarza  jest  gromadzenie,  wypożyczanie
i udostępnianie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów
ćwiczeniowych.

§ 35

1. Szkoły  organizują  działalność  krajoznawczo-turystyczną,  której  celem  jest  wzbogacanie  procesu
dydaktyczno-wychowawczego  oraz  kształtowanie  i  upowszechnianie  właściwych  nawyków
w zakresie spędzania czasu wolnego i aktywnego wypoczynku, a w szczególności:
1) poszerzanie wiedzy zdobywanej podczas zajęć lekcyjnych, rozbudzanie aktywności poznawczej

i zainteresowań uczniów;
2) poznawanie  kraju  ojczystego,  jego  historii,  tradycji,  dorobku  kulturalnego  i  materialnego  ze

szczególnym uwzględnieniem najbliższego regionu;
3) kształtowanie  zasad  harmonijnego  współżycia  w  zespole,  życzliwości,  wzajemnej  pomocy,

uprzejmości, dyscypliny, odpowiedzialności.

2. Działalność krajoznawczo-turystyczna obejmuje następujące formy:
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1) wycieczki  przedmiotowe  –  inicjowane  i  organizowane  przez  nauczycieli  poszczególnych
przedmiotów zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych;

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne odbywające się w powszechnie uczęszczanym terenie nie
wymagające od uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego;

3) wycieczki rowerowe;
4) imprezy krajoznawczo-turystyczne jak: biwaki i rajdy.

3. Wycieczki  i  inne  imprezy  krajoznawczo-turystyczne  powinny  być  dostosowane  do  potrzeb
i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej uczestników.

4. Planowanie i  organizowanie wycieczek oraz imprez krajoznawczo-turystycznych odbywa się przy
udziale uczniów i ich rodziców, od uczestników wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów).

5. Każda wycieczka i impreza krajoznawczo-turystyczna musi być należycie przygotowana i omówiona
ze  wszystkimi  uczestnikami  z  uwzględnieniem:  celu,  trasy,  zwiedzanych  obiektów  i  innych
elementów programu, zasad zachowania się oraz zasad bezpieczeństwa.

6. Program,  skład  uczestników  oraz  kierownika  i  opiekunów  wycieczki  (imprez  krajoznawczo-
turystycznych) zatwierdza  wicedyrektor,  na  podstawie  przedłożonej,  co  najmniej  z  3-dniowym
wyprzedzeniem „karty wycieczki (imprezy)”.

7. Kierownik  wycieczki  (imprezy)  odpowiedzialny  jest  za  przestrzeganie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach dotyczących turystyki, a w szczególności:
1) zabezpieczenia odpowiedniej liczby opiekunów;
2) sprawdzanie  stanu  liczbowego  uczestników  przed  wyruszeniem  z  każdego  miejsca  pobytu,

w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
3) dostosowanie wysiłku i trudności do możliwości uczestników.

8. Wycieczki  przedmiotowe oraz całodzienne wyjazdowe wycieczki  krajoznawczo-turystyczne  mogą
być organizowane w czasie zajęć lekcyjnych.

9. Szkoła prowadzi zajęcia wychowania fizycznego.

10. Tygodniowy  wymiar  godzin  lekcyjnych  obowiązkowych  zajęć  wychowania  fizycznego  wynosi
4 godziny.

11. Czwarta godzina obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru
godzin może być realizowana w formie:
1) zajęć sportowych i rekreacyjnych;
2) gier i zabaw ruchowych;
3) zajęć korekcyjno-wyrównawczych;
4) aktywnych form turystyki;
5) imprez rekreacyjnych i imprez sportowych;
6) udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych;
7) uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.

12. Zajęcia wychowania fizycznego o których mowa w ust. 11 mogą być organizowane przez szkołę jako
zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.

§ 36

1.   W celu realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwości korzystania z:
1) klasopracowni przedmiotowych;
2) biblioteki szkolnej;
3) świetlicy oraz stołówki wraz z zapleczem kuchennym;
4) gabinetu lekarskiego;
5) sal gimnastycznych;
6) sali gimnastyki korekcyjnej;
7) gabinetu logopedycznego;
8) gabinetu terapii pedagogicznej oraz terapii psychologicznej;
9) boisk sportowych ORLIK;
10) bufetu szkolnego;
11) Izby Pamięci Narodowej;
12) Izby Regionalnej;
13) Archiwum;
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14) szatni;
15) niezbędnych pomieszczeń administracyjno-gospodarskich.

N A U C Z Y C I E L E  I  I N N I  P R A C O W N I C Y  Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł

§ 37

1. W  Zespole  Szkół  zatrudnia  się  nauczycieli,  psychologa,  logopedę,  pedagoga  szkolnego  oraz
pracowników  administracyjnych  i  pracowników  obsługi  na  zasadach  określonych  odrębnymi
przepisami. Szkoła może zatrudnić higienistkę (pielęgniarkę) szkolną.

2. W szkole mogą być utworzone następujące stanowiska obsługi i administracji:
1) asystent romski;
2) intendent;
3) kierownik gospodarczy;
4) konserwator;
5) księgowa;
6) kucharz;
7) pracownik sezonowy;
8) sekretarz;
9) sprzątaczka;
10) portier-dozorca;
11) woźny.

3.   Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten
stanowi załącznik umowy o pracę.

§ 38

1.  Nauczyciel  realizuje  program kształcenia,  wychowania  i  opieki  zgodnie  z  formalnym przydziałem
czynności ustalanym na początku roku szkolnego przez Dyrektora w oparciu o arkusz organizacyjny,
przy uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej, który obejmuje:
1) obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne obowiązkowe zajęcia specjalistyczne;
3) zajęcia kół przedmiotowych, kół zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe;
4) wychowawstwa klas;
5) inne czynności  dodatkowe jak:  opieka nad pracowniami,  organizacjami,  prowadzenie kroniki,

przygotowanie uroczystości i imprez.

2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego
ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest
kształcić  i  wychowywać  młodzież  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu  Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać
o kształtowanie  u uczniów postaw moralnych  i  obywatelskich zgodnie  z  ideą demokracji,  pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

3.   Zadaniem nauczyciela jest w szczególności:
1) zapewnienie  uczniom bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  podczas  zajęć  prowadzonych

w Szkole i poza Szkołą;
2) rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
3) prawidłowa  realizacja  treści  nauczania  określonych  w  realizowanym  programie  nauczania,

w oparciu o sporządzone rozkłady materiału nauczania, uwzględniające cele i zadania określone
„Podstawą  programową  kształcenia  ogólnego”  dla  odpowiedniego  etapu  kształcenia  oraz
rocznego planu pracy Szkoły w zakresie dydaktyki;

4) wykorzystywanie w sposób celowy środków dydaktycznych dostępnych w szkole, wzbogacanie
wyposażenia pracowni, dbałość o te pomoce oraz inny sprzęt szkolny;

5) usuwanie drobnych usterek,względnie zgłaszanie ich dyrektorowi;
6) systematyczne ocenianie uczniów zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania

wewnątrzszkolnego  Szkoły, bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich
uczniów w tej ocenie;
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7) informowanie  rodziców,  uczniów oraz  wychowawców klas  o  osiągnięciach  edukacyjnych  na
zasadach  przewidzianych  w szczegółowych  warunkach i  sposobach  oceniania  wewnątrzszkolnego
Szkoły;

8) realizowanie  zajęć  opiekuńczych  i  wychowawczych  uwzględniających  potrzeby
i zainteresowania uczniów;

9) rozpoznawanie  przyczyn  i  potrzeb  uczniów w zakresie  niepowodzeń w nauce,  udzielanie  im
pomocy w przezwyciężaniu tych trudności;

10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wiedzy w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu
poprzez: 
a) korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego;
b) uczestniczenie w konferencjach przedmiotowych i zespołach samokształceniowych;
c) podejmowanie eksperymentów i innowacji pedagogicznych;
d) aktywne uczestniczenie w radach pedagogicznych;

11) prawidłowe  dokumentowanie  realizowanych  zajęć  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych,  prawidłowe
sporządzanie  rozliczeń  miesięcznych  z  wykonywanych  godzin  ponadwymiarowych  i  z  zajęć
pozalekcyjnych;

12) pełnienie dyżurów zgodnie z określonym harmonogramem;
13) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji;
14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym prace pedagogiczną;
15) przestrzeganie zapisów statutowych, zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
16) indywidualizowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na obowiązkowych

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych;

17) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz  możliwości  psychofizycznych  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego lub indywidualnego nauczania a także nieposiadającego w/w orzeczenia lub opinii
w  zależności  od  jego  specyficznych  uzdolnień  lub  trudności  zdiagnozowanych  na  poziomie
szkoły;

18) prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych  mających  na  celu  poznawanie  możliwości  i  potrzeb
rozwojowych dzieci z oddziałów przedszkolnych i dokumentowanie tych obserwacji;

19) przeprowadzenie analizy i oceny gotowości dziecka z oddziału przedszkolnego do podjęcia nauki
w szkole;

20) realizacja działań wspomagających naukę i wychowanie dzieci pochodzenia romskiego.

4.  W zakresie realizowanych przez siebie zadań nauczyciel posiada uprawnienia do:
1) doboru programu nauczania dla zajęć edukacyjnych dla danego oddziału ujętych w szkolnym

planie nauczania, uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły, doboru metod, form
organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych nauczanego przedmiotu;

2) ustalania treści programu prowadzonego koła lub zespołu;
3) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej swoich uczniów;
4) wpływania na ocenę zachowania swoich uczniów;
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów;
6) przeprowadzania  diagnozy  przedszkolnej  w  roku  poprzedzającym  naukę  w  klasie  pierwszej

szkoły podstawowej.

5.   Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
1) jakość i  wyniki  pracy dydaktyczno-wychowawczej  w zakresie nauczania przedmiotu i  innych

prowadzonych zajęć;
2) skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas prowadzonych

zajęć szkolnych, pozaszkolnych, w czasie powierzonych dyżurów;
3) nieprzestrzeganie  procedury  postępowania  po  zaistnieniu  wypadku  uczniowskiego  lub  na

wypadek pożaru;
4) stan powierzonego mu sprzętu, urządzeń oraz środków dydaktycznych, ich zniszczenie lub stratę

spowodowaną brakiem nadzoru i zabezpieczenia.

§ 39

1. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył obowiązki wychowawcy klasy sprawuje bezpośrednią opiekę
wychowawczą nad uczniami jego oddziału, a w szczególności:
1) stwarza  warunki  wspomagające  rozwój  osobowy  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz

przygotowania  do  życia  w  rodzinie  i  społeczeństwie  –  wprowadza  ucznia  w  świat  wartości
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duchowych,  moralnych,  wartości  kultury,  wyzwala  aktywność  twórczą  wychowanków  oraz
aktywny stosunek do życia społecznego;

2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe wychowanków;
3) podejmuje działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy

uczniami,  a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 podejmuje w zależności od potrzeb
następujące działania:
1) stosuje  różnorodne  formy  i  środki  prowadzące  do  dokładnego  poznania  wychowanków,  ich

sytuacji  życiowej w Szkole i  poza Szkołą, np. obserwacje, wywiady,  rozmowy indywidualne,
wizyty domowe;

2) otacza  indywidualną  opieką  wszystkich  wychowanków,  dostosowaną  do  potrzeb  oraz
zaistniałych warunków i sytuacji, co wymaga:
a) analizowania przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce i podejmowania środków zaradczych;
b) systematycznej  kontroli  uczęszczania  uczniów  na  zajęcia  lekcyjne,  badania  przyczyn

opuszczania  zajęć  szkolnych  i  podejmowania  działań  celem  eliminowania  przypadków
nieusprawiedliwionej nieobecności uczniów w szkole;

c) badania  przyczyn  niewłaściwego  zachowania  się  uczniów,  udzielania  im  pomocy,  rad,
wskazówek;

d) organizowania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin biednych;
e) otoczenia opieką uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia;

3) podejmuje działania służące budowaniu partnerstwa w stosunkach nauczyciel – uczeń, stara się
eliminować oddziaływania wychowawcze oparte na nakazach, zakazach, karach;

4) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski jak:

dyżury uczniowskie,  prace związane z  opieką nad salą  lekcyjną,  samopomoc  koleżeńską,
akcje zarobkowe, prace społeczne na rzecz Szkoły, uroczystości klasowe, np. Dzień Kobiet,
Dzień Matki, imprezy kulturalno-rozrywkowe, np. zabawy, dyskoteki, konkursy, wyjścia do
kina, biwaki, wycieczki;

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;
5) współpracuje  z  nauczycielami  uczącymi  w  jego  oddziale,  Radą  Pedagogiczną,  Dyrektorem,

pedagogiem szkolnym,  psychologiem i  logopedą oraz Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną
i  pielęgniarką  szkolną,  rodzicami,  koordynując  ich  działania  wychowawcze  wobec  ogółu
uczniów;

6) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci;
b) okazywania  rodzicom  pomocy  w  ich  działaniach  wychowawczych  wobec  dziecka

i wspomagania przez rodziców działań ze strony Szkoły;
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły;
d) informowania o wynikach nauczania.

3. Wychowawca ma obowiązek informować o postępach uczniów na każdą prośbę rodziców.

4. Wychowawca klasy w swych działaniach powinien prezentować wobec uczniów i rodziców wysoki
poziom  kultury,  takt  pedagogiczny,  wrażliwość  etyczną  i  estetyczną,  poszanowanie  godności
osobistej, obiektywizm, życzliwość, chęć pomocy.

5. Wychowawca opracowuje własny roczny plan pracy wychowawczo-opiekuńczej, oparty na Programie
Wychowawczym Szkoły i Programie Profilaktyki,  zadaniach określonych w rocznym planie pracy
zawierający konkretne zadania, adekwatne do wieku uczniów i potrzeb zespołu klasowego. 

6. Prowadzi dokumentację klasy i każdego wychowanka (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne,
opinie o uczniu).

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora,
Rady  Pedagogicznej,  pedagoga  szkolnego,  psychologa,  logopedy,  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej.

8.  Wychowawcy klas w szczególności:
1) współpracują uzgadniając sposoby realizacji planu wychowawczego;
2) wspólnie opracowują kryteria oceniania zachowania uczniów;
3) organizują  wewnątrzszkolne  doskonalenie  zawodowe  oraz  doradztwo  metodyczne  dla

początkujących wychowawców;
4) współdziałają w organizowaniu wycieczek szkolnych.
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§ 40

1. Psycholog i pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną w Zespole Szkół.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyny  niepowodzeń

szkolnych;
2) określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) korzystanie z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych

w zakresie  konsultacji  metod  i  form pomocy  udzielanej  uczniom w szkole  oraz  w  zakresie
specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli;

5) organizowanie  działań  profilaktyczno-wychowaczych  wynikających  z  programu
wychowawczego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli;

6) planowanie  i  koordynowanie  zadań  realizowanych  przez  szkołę  na  rzecz  uczniów,  rodziców
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

7) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia;
8) działania  na  rzecz  zorganizowania  opieki  i  pomocy  materialnej  uczniom  znajdującym  się

w trudnej sytuacji życiowej;
9) prowadzenie  badań  i  działań  dotyczących  uczniów  w  tym  diagnozowania  potencjalnych

możliwości oraz wspierania mocnych stron ucznia;
10) diagnozowania  sytuacji  wychowawczych  w  celu  określania  odpowiednich  form  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych
wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

11) pedagogizacji rodziców.

3. Do zadań psychologa należy:
1) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  dotyczących  uczniów  w  tym  diagnozowanie

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowania  sytuacji  wychowawczych  w  celu  określania  odpowiednich  form  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych
wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-wychowawczej  w  środowisku  szkolnym
i pozaszkolnym ucznia;

4) organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-wychowawczej  dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;

5) włączenie się w organizację doradztwa zawodowego w zakresie wyboru kierunku kształcenia;
6) wspieranie  wychowawców klas  oraz  zespołów wychowawczych  w działaniach  wynikających

z programu wychowawczego szkoły;
7) działalność wychowawcza i zapobiegawcza wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem zgodnie

z programem wychowawczym i profilaktyki w szkole.

4. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie uczniów dotyczących informacji edukacyjnych i zawodowych oraz

pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie,  aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych

dla poziomu kształcenia;
3) wskazanie  uczniom,  rodzicom  i  nauczycielom  dodatkowych  źródeł  informacji  na  poziomie

regionalnym, krajowym, europejskim i światowym dotyczących:
a) rynku pracy;
b) trendów rozwojowych dotyczących zawodów i zatrudnienia;
c) wykorzystania  posiadanych  uzdolnień  i  talentów  przy  wykonywaniu  przyszłych  zadań

zawodowych;
d) instytucji  i  organizacji  wspierających  funkcjonowanie  osób  niepełnosprawnych  w  życiu

codziennym i zawodowym;
e) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
f) możliwości  kształcenia dla  uczniów z problemami  emocjonalnymi  lub niedostosowanymi

społecznie;
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
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5) prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
i podjęcia roli zawodowej;

6) współpraca  z  radą  pedagogiczną  w  zakresie  tworzenia  i  zapewnienia  ciągłości  działań
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

5. Psycholog  i  pedagog  szkolny  realizuje  inne  szczegółowe  zadania  wychowawczo-opiekuńcze
określone  w  rocznym  planie  pracy  uzgodnionym  i  zatwierdzonym  przez  Dyrektora,  dotyczące
w  szczególności  organizowania  nauczania  indywidualnego,  udzielania  pomocy  rodzinom
niewydolnym wychowawczo, rodzinom zagrożonym patologią społeczną.

6. Pedagog szkolny z ramienia Szkoły dba o przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka.

7. W realizacji swoich zadań psycholog i pedagog szkolny:
1) współdziałają z nauczycielami, Dyrektorem i pozostałymi organami Zespołu Szkół, pielęgniarką

szkolną, instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi;
2) korzystają z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych

w zakresie  konsultacji  metod  i  form pomocy  udzielanej  uczniom w szkole  oraz  w  zakresie
specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

3) prowadzą w miarę potrzeb specjalistyczne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
4) realizują  szczegółowy  przydział  czynności  i  zakres  odpowiedzialności  określony  przez

Dyrektora;
5) prowadzą dokumentację swej pracy, w szczególności dziennik pedagoga, psychologa oraz teczki

indywidualne  dzieci  zawierające  dokumentacje  prowadzonych  badań  i  czynności
uzupełniających.

§ 41

1. Pracownicy  Zespołu  Szkół  zatrudnieni  na  stanowiskach  administracyjno-obsługowych  posiadają
określone zakresy zadań dostosowane do potrzeb Szkoły.

2. Dla  pracowników,  o  których  mowa  w ust.  1  Dyrektor  sporządza  pisemne  przydziały  czynności,
określające szczegółowo obowiązki oraz zakres odpowiedzialności.

U C Z N I O W I E  Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł

§ 42

1. Do  oddziału  przedszkolnego  szkoły  podstawowej  przyjmowane  są  dzieci,  które  w  danym  roku
kalendarzowym kończą 5 lub 6 lat.

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym
kończą  7  lat  lub  6  lat  ale  pod  warunkiem odbycia  rocznego  przygotowania  przedszkolnego lub
wydania pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

4. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obrębie obwodu danej szkoły;
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów)  – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,

jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

5. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala się na
podstawie  kryteriów  określonych  przez  gimnazjum,  uwzględniających  oceny  i  inne  osiągnięcia
ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

§ 43

1.   Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej  i  warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę

przed wszelkimi  formami  przemocy fizycznej  bądź psychicznej  oraz ochronę i  poszanowanie
jego godności;

3) korzystania z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta lub
Gminy zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
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5) swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań,  w  szczególności  dotyczących  życia  Szkoły,  a  także
światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza to dobra innych osób;

6) uzyskania  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informacji  od  każdego  nauczyciela
o  wymaganiach  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego  na  poszczególnych  zajęciach
programów nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, a w szczególności ma prawo:
a) znać  wymagania  i  kryteria  stopni  z  przedmiotów  i  zachowania  oraz  zasady  klasyfikacji

okresowej   i rocznej;
b) uzasadnienia oceny ustalonej przez nauczyciela;
c) znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy pisemnych prac kontrolnych,  co nie dotyczy

krótkich sprawdzianów obejmujących materiał, co najwyżej 4 poprzednich lekcji;
d) pisać tylko jedną pracę kontrolną w ciągu dnia, a najwyżej trzy w tygodniu;
e) znać oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów, zaś przewidywane oceny roczne na 9 dni

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
f) zwrócić  się  z  prośbą  do  nauczyciela  o  ponowne  sprawdzenie  w  uzgodnionym  terminie

wiadomości   i umiejętności;
g) złożyć do dyrektora szkoły za pośrednictwem rodziców pisemną deklarację o przystąpieniu do

egzaminu gimnazjalnego z  zakresu języka  obcego,  deklaracja  ta  powinna być  złożona nie
później  niż  do  dnia  20  września  roku  szkolnego w którym  jest  przeprowadzany egzamin
gimnazjalny;

8) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, w formie ustalonej z wychowawca klasy;
9) korzystania  z  poradnictwa  psychologiczno-pedagogicznego  świadczonego  przez  pedagoga

szkolnego  i psychologa oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę;
11) wpływania na życie Szkoły na zasadach określonych regulaminem Samorządu Uczniowskiego

Szkoły;
12) korzystania za odpłatnością z posiłków w stołówce szkolnej;
13) składania  egzaminu  poprawkowego  począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  jeżeli

w  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednych  zajęć  edukacyjnych,
a  w  wyjątkowych  przypadkach  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;   

14) występowania  osobiście  lub  za  pośrednictwem  rodziców  z  prośbą  do  Dyrektora  o  egzamin
klasyfikacyjny,  jeżeli  z  przyczyn  usprawiedliwionych  bądź  nieusprawiedliwionych  nie  został
sklasyfikowany z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych;

15) odwołania się za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego od wymierzonej mu kary w terminie
7 dni od jej udzielenia, a także zwrócenia się do Samorządu Uczniowskiego o poręczenie;

16) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów  edukacyjnych,  materiałów ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.  Uczeń  ma  obowiązek  przestrzegania  postanowień  zawartych  w  Statucie  Zespołu  Szkół,
a w szczególności:
1) systematycznie  i  punktualnie  uczęszczać  na  zajęcia  edukacyjne,  zgodnie  z  tygodniowym

rozkładem zajęć i nie opuszczać zajęć bez zgody nauczyciela, który je prowadzi;
2) przygotowywać się do każdych zajęć, wykorzystywać w pełni czas zajęć na zdobywanie wiedzy

i umiejętności, zaś swym zachowaniem nie przeszkadzać innym;
3) aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
4) uzupełnić braki wynikające z nieobecności na lekcjach;
5) wykonywać  polecenia  nauczycieli  podczas  zajęć,  a  także  podporządkować  się  zaleceniom

nauczycieli  i  innych  pracowników  Szkoły  dotyczących  ustalonych  zasad  zachowania  się,
przestrzegania porządku i czystości oraz bezpieczeństwa w czasie przebywania w szkole;

6) podporządkować się zarządzeniom Dyrektora, ustaleniom Rady Pedagogicznej oraz Samorządu
Uczniowskiego Szkoły;

7) przestrzegać regulaminu pracowni, świetlicy, stołówki szkolnej oraz biblioteki szkolnej;
8) w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na

zajęciach edukacyjnych w formie:
a) zwolnienia lekarskiego;
b) pisemnego lub ustnego oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

9)  dbanie o schludny wygląd, na co składa się:
             a) fryzura zgodna z przyjętymi normami szkolnymi;

b) codzienny ubiór w stonowanych kolorach noszony zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;
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             c) galowy strój uczniowski, na co składa się:
     - dziewczęta - biała bluzka oraz ciemna spódnica lub spodnie;
     - chłopcy - biała koszula oraz ciemne spodnie;
Dopuszcza się jako uzupełnienie stroju galowego noszenie żakietu oraz marynarki.

10) przestrzegania  sytuacji,  w  których  przebywanie  na  terenie  szkoły  wymaga  noszenia  stroju
galowego: 

             a) uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
b) święto Patrona Szkoły;
c) uroczystości patriotyczne;

           Przestrzeganie sytuacji, w których przebywanie na terenie szkoły i poza nią nie wymaga noszenia
codziennego stroju:

             a) powitanie wiosny;
             b) Dzień Dziecka;
             c) wycieczki;

d) zabawy szkolne;    
e) pozaszkolne zawody sportowe;

11) nosić  na  terenie  Szkoły  bezpieczne  obuwie  zastępcze,  nie  brudzące  posadzki,  na  zajęciach
z wychowania fizycznego przynosić strój określony przez nauczyciela przedmiotu;

12) przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczycieli, pracowników
Zespołu Szkół oraz innych osób przebywających w placówce, a w szczególności:
a) okazywać należny szacunek nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół oraz innym osobom

dorosłym;
b) nie naruszać swym zachowaniem godności innych osób;
c) nie stosować wobec innych przemocy fizycznej i psychicznej, przeciwstawiać się brutalności;
d) nie używać słów wulgarnych;
e) szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
f) przestrzegać powszechnie uznane normy moralne i  etyczne,  a także powszechnie przyjęte

normy grzecznościowe oraz inne zasady dobrego wychowania;
13) dbać o honor i tradycje szkoły;
14) dbać  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  własne  oraz  swoich  kolegów;  uczeń nie  pali  tytoniu  i  nie

spożywa alkoholu oraz nie używa narkotyków i innych środków odurzających;
15) dbać o mienie Zespołu Szkół, ład, czystość i porządek w placówce i jej otoczeniu;
16) naprawiać szkody wyrządzone w szkole;
17) a) nie używać telefonów komórkowych zgodnie z Postanowieniem Dyrektora ZSS nr 4 z dnia

24.11.2006  r.  podczas  zajęć  lekcyjnych  i  innych  zajęć  dydaktycznych  poprzez  całkowite
wyłączenie wszystkich funkcji telefonu;
b) drugie odebranie telefonu i  złożenie w szkolnym depozycie  powoduje udzielenie uczniowi
pisemnej nagany przez wychowawcę klasy.

3.  Za niewywiązanie  się z w/w obowiązków uczeń może być  ukarany zgodnie z § 44 pkt.  7 Statutu
Szkoły.

4. Warunki realizacji projektu edukacyjnego:
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.

I. Czym jest projekt edukacyjny:
Projekt  edukacyjny  jest  zespołowym,  planowym  działaniem  uczniów,  mającym  na  celu  
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

II. Uczestnicy projektu:
1) W realizacji projektów edukacyjnych bierze udział każdy uczeń gimnazjum, obowiązkowo raz

w cyklu kształcenia;
2) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela;
3) Projekty uczniowskie realizowane są w drugiej klasie gimnazjum. 

III. Przygotowanie zespołów projektowych:
1) Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę

o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice
mogą również uzyskać od Dyrektora Szkoły oraz na stronie internetowej szkoły;

2) Tematy projektów przygotowują nauczyciele uczący w gimnazjum oprócz wychowawców klas
drugich. Każdy nauczyciel proponuje jeden temat projektu. Temat projektu edukacyjnego może

26



dotyczyć  wybranych  treści  nauczania  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia
ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści;

3) Zespoły przedmiotowe ustalają listę tematów i przekazują ją  Dyrektorowi Szkoły do akceptacji;
4) Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od uczniów, ze

strony rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego;
5) Dyrektor Szkoły akceptuje tematy projektów i powierza wybranym nauczycielom prowadzenie

grup uczniowskich realizujących projekt;
6) Uczniowie klas drugich na zasadzie dobrowolności tworzą grupy projektowe, podczas godziny

wychowawczej,  wybierają  tematy,  które  w  swoich  projektach  podejmą,  spośród  tematów
zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły; 

7) W  skład  danej  grupy  projektowej  wchodzi  nie  mniej  niż  3  uczniów  i  nie  więcej  niż  6.
W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworzą grup, nauczyciel wychowawca dokona
podziału.

IV.  Realizacja projektów
1) Termin realizacji projektu ustala dyrektor;
2) Realizacja projektu obejmuje następujące działania;

a) wybór tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;
b)  określenie  celów  projektu  edukacyjnego,  ustalenie  z  uczniami,  przez  nauczyciela

prowadzącego projekt, rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) monitorowanie realizacji projektów uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt;
e) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
f) podsumowanie projektu - refleksja uczniów;

3) Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów
i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu
edukacyjnego;

4) Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać, w miarę potrzeb
i możliwości,  nauczyciele innych przedmiotów w szczególności  nauczyciele  bibliotekarze lub
nauczyciele informatyki;

5) Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela; 
6) Każdy uczeń zobowiązany jest  do napisania  sprawozdania lub uzupełnienia karty samooceny

przygotowanej przez opiekuna;
7) Sposób dokumentacji prac projektowych ustala opiekun projektu.

V.  Prezentacja wyników projektów.
1) O formie prezentacji wyników projektu decyduje dyrektor;
2) W zależności od tematu projektu możliwe są następujące formy prezentacji:

a) podczas Dnia Projektów w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły;
b) na stronie internetowej szkoły;
c) podczas akademii;
d) na gazetce szkolnej;
e) w formie wystawy lub wydawnictwa.

VI.  Ocena pracy uczestników projektu.
1) Na ocenę będą miały wpływ:

a) wywiązywanie się uczniów z podjętych zadań;
b) współpraca w zespole;
c) inicjatywa i oryginalność;
d) różnorodność wykorzystanych źródeł;
e) sposób prezentacji wykonanego projektu;
f) zgodność wykonanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami;

2) Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy
opiekun projektu przed klasyfikacją śródroczną i roczną w klasie drugiej;

3) Uczeń,  który nie będzie wykazywał  zaangażowania w prace projektowe poniesie następujące
konsekwencje:
a) upomnienie przez wychowawcę;
b) powiadomienie rodziców;
c) upomnienie przez Dyrektora Szkoły;
d) obniżenie oceny z zachowania;

27



4) Udział  ucznia  w  pracach  projektowych  ma  wpływ  na  ocenę  z  zachowania  na  zakończenie
gimnazjum. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 44

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelna naukę i prace na rzecz szkoły i środowiska;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) dzielność, odwagę.

2.   Uczeń może otrzymać nagrody:
1) pochwałę wychowawcy wobec klasy;
2) pochwałę Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
3) nagrodę rzeczową;
4) list pochwalny do rodziców;
5) dyplom uznania;
6) udział w bezpłatnej wycieczce;
7) wpis do kroniki szkolnej;
8) promocję z wyróżnieniem,
9) odznakę wzorowy uczeń w kl. I-III szkoły podstawowej;
10) statuetkę  „Najlepszego  Absolwenta”  w  kl.  III  Gimnazjum  za  wybitne  osiągnięcia  i  godne

reprezentowanie szkoły.

3.  Wzorowe wypełnianie  funkcji  w organizacjach  szkolnych,  osiągnięcie  wyróżniającego się  wyniku
w konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych lub inne osiągnięcia przynoszące
zaszczyt szkole i rodzicom - odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

4. Świadectwa z wyróżnieniem przyznaje się zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.   Nagrody  przyznaje  dyrektor  na  wniosek  wychowawcy  klasy,  samorządu  uczniowskiego,  rady
rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6.   Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.

7.    Uczniowi mogą być wymierzone kary: 
1) upomnienie wychowawcy wobec klasy;
2) upomnienie dyrektora;
3) nagana Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
4) przeniesienie do równoległej klasy;
5) przeniesienie przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

8.  Od  kar  określonych  w  ust.  7  pkt.  3  i  4  uczeń  może  odwołać  się  za  pośrednictwem Samorządu
Uczniowskiego  Szkoły,  wychowawcy  lub  rodziców  w  terminie  dwóch  dni  do  Dyrektora,  który
w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół zawiesza lub utrzymuje karę.

9.   Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub wymierzonej karze.

S Y S T E M  O C E N I A N I A

§ 45

1. Ocenianie  wewnątrzszkolne  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  i  realizowanych  w  Zespole
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczanie  rodzicom  (prawnym  opiekunom) i  nauczycielom  informacji  o  postępach,

trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
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5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej.

S Z C Z E G Ó Ł O W E  W A R U N K I  I  S P O S O B Y  O C E N I A N I A
W E W N Ą T R Z S Z K O L N E G O  W  N A U C Z A N I U  Z I N T E G R O W A N Y M

§ 46

Z A S A D Y  O G Ó L N E  

1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena z zachowania i ocena z zajęć edukacyjnych śródroczna
i roczna jest oceną opisową. Na koniec I półrocza danego roku szkolnego (10 dni przed śródroczną
Radą pedagogiczną) nauczyciel  sporządza ocenę opisową w postaci Karty Informacji o postępach
dziecka, która jednocześnie jest  informacją dla rodziców. Proponowaną ocenę opisową na koniec
roku szkolnego,  nauczyciel przedstawia rodzicom, na 9 dni przed klasyfikacyjną Radą pedagogiczną 
w formie pisemnej.

2. Zachowanie rozpatrujemy w czterech kategoriach:
-  zachowanie wzorowe;
-  zachowanie bardzo dobre;
-  zachowanie dobre;
-  zachowanie budzące zastrzeżenia;

Formułując ocenę z zachowania bierzemy pod uwagę:
-  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
-  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
-  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

             -  stosunek do otoczenia i środowiska naturalnego;

3. Umiejętności i wiadomości rozpatrujemy w sześciostopniowej skali ocen (obowiązującej w klasach
4-6), biorąc pod uwagę edukacje: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, plastyczną,
techniczną, muzyczną ruchową.

Cząstkowe oceny wpisujemy w dzienniku przy poszczególnych edukacjach:
celujący - 6
bardzo dobry - 5
dobry - 4
dostateczny - 3
dopuszczający - 2
niedostateczny      - 1

4. 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 lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

5. Na  10  dni  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej  nauczyciel  –  wychowawca
wypełni Kartę Informacji o postępach dziecka.

6. Wychowawca  klasy 9 dni  przed  posiedzeniem klasyfikacyjnym  Rady Pedagogicznej  powiadamia
w formie pisemnej rodziców o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego. 

7. Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych,  jeśli  brak jest  podstaw do ustalenia  oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności
ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

8. Tryb postępowania w przypadku powtarzania klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej: na
9 dni  przed końcem roku szkolnego,  rodzic otrzymuje  informację o pozostawieniu dziecka w tej
samej klasie.

9. Tryb odwołania od oceny opisowej w klasach I-III: na 9 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady pedagogicznej, nauczyciel przedstawia proponowaną ocenę opisową w formie pisemnej. Jeżeli
rodzic nie zgadza się z oceną uczeń zostaje poddany badaniu umiejętności – w terminie 3 dni przed
klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  pedagogicznej  -  przed  komisją,  w  skład  której  wchodzą:
dyrektor  szkoły  lub  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  jako  przewodniczący,  nauczyciel
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prowadzący,  nauczyciel  nauczania  zintegrowanego.  Badanie  umiejętności  może  odbywać  się
w obecności rodzica.

10. Oceny  z  przedmiotów:  religia,  język  angielski  wpisuje  uczący  nauczyciel  według  osobnych
przepisów - kryteriów oceniania z danego przedmiotu.

K R Y T E R I A  D O  O C E N Y  O P I S O W E J  Z  Z A C H O W A N I A
W  N A U C Z A N I U  Z I N T E G R O W A N Y M

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
1) stara się osiągać jak najlepsze wyniki w nauce w miarę swoich możliwości;
2) aktywnie uczestniczy w zajęciach;
3) systematycznie przygotowuje się do lekcji;
4) uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela;
5) wzorowo wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego;
6) dba o estetykę zeszytów, przyborów szkolnych i podręczników;
7) zgodnie ze swoimi zainteresowaniami uczestniczy w konkursach.

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
1) dba o honor i tradycje szkoły;
2) jest punktualny, zdyscyplinowany, przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów (obuwie

zastępcze, strój gimnastyczny, zachowanie w czasie przerw);
3) porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach;
4) szanuje mienie własne, wspólne i cudze;
5) dba o schludny wygląd, na co składa się:

                 a) codzienny strój uczniowski;
    b) galowy strój uczniowski składa się:

- dziewczęta – biała bluzka oraz ciemna spódnica lub spodnie;
- chłopcy – biała koszula oraz ciemne spodnie.

3. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
1) używa form grzecznościowych;
2) dba o kulturę słowa;
3) okazuje szacunek starszym;
4) jest życzliwy, przyjazny wobec kolegów w klasie i w szkole;
5) jest wrażliwy na potrzeby innych (służy pomocą słabszym, starszym, niepełnosprawnym);
6) w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami, uczniami;
7) wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych;
8) przestrzega zasad współżycia w grupie.

4. Stosunek do otoczenia i środowiska naturalnego:
1) wykazuje się pozytywnymi zachowaniami wobec zwierząt;
2) szanuje otaczającą go przyrodę;
3) aktywnie uczestniczy w akcjach ekologicznych np. „Sprzątanie Świata”;
4) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.    

  
Z A C H O W A N I E

Zachowanie wzorowe

Uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków ucznia. Osiąga jak najlepsze
wyniki  w nauce. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest
punktualny, zdyscyplinowany, przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów. Godnie i kulturalnie
zachowuje  się  w  szkole  i  poza  nią.  Zgodnie  i  twórczo  współpracuje  w  zespole.  Jest  opiekuńczy,
troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny. Panuje nad emocjami. Szanuje zwierzęta i otaczającą
przyrodę. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. 

Zachowanie bardzo dobre

Uczeń w miarę  swoich możliwości  stara się wywiązywać  z powierzonych  zadań i  obowiązków oraz
osiągać  jak  najlepsze  wyniki  w  nauce.  Systematycznie  przygotowuje  się  do  zajęć.  Dba  o  estetykę
przyborów szkolnych. Jest punktualny, zdyscyplinowany, stara się przestrzegać obowiązujących w szkole
regulaminów.  Zachowuje  się  kulturalnie,  używa  form  grzecznościowych.  Jest  życzliwy,  przyjazny,
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koleżeński,  uczynny.  Zna zasady bezpieczeństwa w czasie  zabaw i  ich  przestrzega.  Zgodnie  pracuje
w zespole. Chętnie bierze udział w akcjach na rzecz przyrody i środowiska.
 

Zachowanie dobre

Uczeń nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia. Zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je
stosuje. Stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Widzi potrzebę poprawy
niektórych swoich zachowań. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Stara się przestrzegać bezpieczeństwa
w czasie zabaw i zajęć oraz dotrzymywać umów. Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować
w zespole.

Zachowanie budzące zastrzeżenia 

Uczeń nie stara się wywiązywać ze swoich zadań i zobowiązań. Zna regulaminy obowiązujące w klasie
i  szkole,  lecz  ich nie  przestrzega.  Zna formy grzecznościowe i  zasady kulturalnego zachowania.  Ma
jednak  trudności  z  ich  przestrzeganiem.  Rozumie,  na  czym  polega  koleżeństwo.  Ma  problemy
z  opanowaniem  emocji.  Ma  własne  przekonania  i  zasady  postępowania,  które  zazwyczaj  budzą
zastrzeżenia. 

O C E N A  O P I S O W A  –  K L A S A  I

Poziom wysoki

Uczeń w poprawnych stylistycznie  i  gramatycznie  wypowiedziach stosuje zdania rozwinięte i  bogate
słownictwo, wykorzystując  posiadaną wiedzę.  Czyta  globalnie wyrazy,  zdania oraz teksty drukowane
i pisane.  Czyta  płynnie  i  wyraziście.  Rozumie czytany tekst.  Pisze poprawnie,  estetycznie,  właściwie
rozmieszcza tekst na stronie zeszytu. Potrafi samodzielnie ułożyć różne typy zdań stosując odpowiednie
znaki interpunkcyjne. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne. Biegle liczy w zakresie,
zapisuje liczby cyframi w zakresie 10. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 i poprawnie zapisuje te
działania.  Układa  zadania  tekstowe  do  formuły  matematycznej.  Przejawia  duże  zainteresowanie
otaczającym środowiskiem i ma o nim wiele wiadomości. Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Twórczo
rozwiązuje  zadania  plastyczno-techniczne.  Chętnie  śpiewa,  improwizuje  przy  muzyce.  Jest  sprawny
fizycznie. W zabawach i ćwiczeniach wykorzystuje różne formy ruchu.

Poziom dobry

Uczeń chętnie wypowiada się używając zdań rozwiniętych. Czyta globalnie pojedyncze wyrazy pisane
i drukowane. Krótkie teksty potrafi przeczytać poprawnie i płynnie. Rozumie krótki tekst czytany cicho.
Poprawnie pisze litery, zwracając uwagę na ich połączenia w wyrazach oraz prawidłowe rozmieszczanie
wyrazów  w  zdaniach.  Zna  i  stosuje  zasady  ortograficzne  w  przepisywaniu,  pisaniu  z  pamięci
z komentowaniem. Zna zapis liczb w zakresie 10. Sprawnie liczy w zakresie 10 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego.  Rozwiązuje  i  układa  proste  zadania  tekstowe.  Uczestniczy  aktywnie  w  poznawaniu
otaczającego środowiska.  Stosuje  różne techniki  plastyczne  w swoich pracach.  Aktywnie  uczestniczy
w zabawach, grach ruchowych, muzycznych. Wykazuje inicjatywę w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych.

Poziom wystarczający 

Uczeń wypowiada się w formie prostych zdań. Czyta poprawnie krótkie przygotowane wcześniej teksty.
Najczęściej  czyta...(wyrazami,  sylabami,  dokonuje  syntezy)odtwarza  kształty  liter  i  nabiera  wprawy
w prawidłowym ich łączeniu w wyrazach. W tekście potrafi rozwiązać różne typy zdań. Ma opanowaną
pisownię najczęściej spotykanych wyrazów. Pamięciowo liczy w zakresie 10 bez przekroczenia progu
dziesiątkowego. Potrafi zapisać liczby w zakresie 10. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe.
Wie,  w jaki  sposób możemy poznać  otaczające  środowisko.  Dostrzega  istotne  zmiany w przyrodzie
w zależności od pory roku. Wykonuje prace plastyczne, wykorzystując ulubione środki ekspresji. Próbuje
eksperymentować z kolorem. Śpiewa poznane piosenki. Sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne.

Poziom niski

Uczeń na stawiane pytania  najczęściej  odpowiada jednym wyrazem.  Czyta  poprawnie proste,  krótkie
wyrazy  i  potrafi  je  przegłoskować.  Próbuje  prawidłowo  łączyć  litery  w  wyrazach  i  prawidłowo
rozmieszczać  wyrazy  w liniaturze.  Nabiera  wprawy w różnicowaniu  spółgłosek  i  samogłosek.  Pisze
poprawnie niektóre wyrazy bez trudności ortograficznych. Z pomocą nauczyciela liczy w zakresie 10.
Rozwiązuje  proste  zadania  tekstowe  tylko  z  pomocą  nauczyciela.  Dostrzega  istotne  zmiany
w otaczającym środowisku. Rozumie potrzebę dbania o przyrodę. Wykonuje prace plastyczne za pomocą
prostych środków ekspresji plastycznej. Śpiewa kilka piosenek z repertuaru klasy pierwszej. Wykonuje
poprawnie proste ćwiczenia gimnastyczne.
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O C E N A  O P I S O W A  –  K L A S A  I I

Poziom wysoki

Uczeń czyta biegle, wyraziście z ekspresją każdy tekst i w pełni go rozumie.  Chętnie wypowiada się
stosując bogate słownictwo w poprawnie zbudowanych zdaniach złożonych. Potrafi samodzielnie ułożyć
treść listu w formie kilku zdań. Pisze kształtnie i prawidłowo podczas ćwiczeń w pisaniu. Rozpoznaje
w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki; potrafi określić ich liczbę i rodzaj. Zna i stosuje zasady
ortograficzne we wszystkich rodzajach ćwiczeń w pisaniu. Mnoży i dzieli w zakresie 50.Biegle dodaje
i odejmuje w zakresie 100, stosując poznane własności działań. Rozwiązuje zadania tekstowe o różnym
stopniu  trudności.  Posiada  dużo  wiadomości  o  otaczającym  środowisku.  Wykazuje  zainteresowanie
w  poznawaniu  przyrody.  Prowadzi  obserwacje  i  eksperymenty.  Twórczo  wykorzystuje  zdobyte
wiadomości.  Chętnie  śpiewa,  tańczy,  improwizuje,  bawi  się  przy  muzyce.  Tworzy  własne  melodie.
Eksperymentuje twórczo z kolorem, farbami i kredkami. Wykorzystuje różne techniki w swoich pracach.
Sprawnie wykonuje różne ćwiczenia gimnastyczne. Organizuje gry i zabawy ruchowe. Uczy się chętnie
nowych gier i zabaw. Samodzielnie doskonali swoje umiejętności ruchowe. 

Poziom dobry

Uczeń  czyta  płynnie  poprawnie,  wyraziście  wcześniej  przygotowane  teksty.  Opanował  umiejętność
cichego  czytania  ze  zrozumieniem.  Wypowiada  się  na  podane  tematy  używając  poprawnych  zdań
rozwiniętych.  Pisze kształtnie  i  prawidłowo.  Rozpoznaje  i  układa wszystkie  rodzaje  zdań.  W tekście
rozpoznaje  rzeczowniki,  czasowniki  i  przymiotniki  oraz  potrafi  określić  ich  liczbę.  Zna  i  stosuje
w pisaniu z pamięci z komentowaniem zasady ortograficzne. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100,
stosując  poznane  własności  działań.  Mnoży  i  dzieli  liczby  w  zakresie  50  (biegle  w  zakresie  30).
Rozwiązuje  zadania  tekstowe dwudziałaniowe. Interesuje  się  światem przyrody i  chętnie  go poznaje.
Opisuje zmiany w przyrodzie w zależności od pór roku. Prowadzi proste doświadczenia. Śpiewa poznane
piosenki. Chętnie bawi się przy muzyce. W swoich pracach plastyczno-technicznych wykorzystuje różne
środki ekspresji. Sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Uczestniczy w grach i zabawach
zespołowych.

Poziom wystarczający

Uczeń czyta płynnie i poprawnie przygotowane wcześniej teksty. Czyta cicho ze zrozumieniem krótkie
teksty.  Wypowiada  się  na  podane  tematy  prostymi  zdaniami.  We wszystkich  ćwiczeniach w pisaniu
zachowuje kształt liter. Rozpoznać rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki w zbiorze różnych wyrazów.
Zna i stosuje poznane zasady ortograficzne najczęściej w pisaniu z komentowaniem. Dodaje i odejmuje
w zakresie 100 wybranym sposobem, a biegle w zakresie 30. Mnoży liczby jednocyfrowe w zakresie 30
(biegle  w  zakresie  20).  Rozwiązuje  proste  zadania  tekstowe  jednodziałaniowe.  Ma  podstawowe
wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje przyrodę i dostrzega istotne zmiany w zależności od
pór roku. Śpiewa kilka piosenek z repertuaru klasy drugiej. W swoich pracach plastycznych wykorzystuje
zwykle  jedną  ulubioną  technikę.  Stara  się  dokładnie  wykonywać  prace  plastyczno-techniczne.
Uczestniczy w grach i zabawach ruchowych. Stara się dokładnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne.
Jest sprawny ruchowo.

Poziom niski

Uczeń  czyta  poprawnie  wyuczone  wcześniej  teksty.  Potrafi  udzielić  prostej  odpowiedzi  na  zadane
pytania. Zna niektóre zasady ortograficzne. Popełnia błędy podczas pisania. Przy pomocy nauczyciela
potrafi  rozpoznać  rzeczowniki,  przymiotniki  i  czasowniki  w  zbiorze  różnych  wyrazów.  Dodaje
i odejmuje w zakresie 100 na konkretach. Mnoży i dzieli w zakresie 30. Rozwiązuje zadania tekstowe
jednodziałaniowe przy pomocy nauczyciela. Wie, w jaki sposób możemy poznać najbliższe środowisko.
Dostrzega najistotniejsze zmiany w przyrodzie. Śpiewa kilka poznanych piosenek. Zadania plastyczno-
techniczne  wykonuje,  posługując  się  prostymi  środkami  wyrazu.  Uczestniczy  w  zabawach  i  grach
ruchowych. Wykonuje ćwiczenia zgodnie z pokazem. Próbuje doskonalić swoje umiejętności ruchowe.

O C E N A  O P I S O W A  –  K L A S A  I I I

Poziom wysoki
Uczeń czyta płynnie, biegle i wyraziście nowe, długie teksty. W szybkim tempie czyta cicho ze zrozumieniem.
Chętnie wypowiada się stosując bogate słownictwo w prawidłowo skonstruowanych zdaniach. Pisze kształtnie,
płynnie  i  czytelnie  w    szybkim  tempie.  Zna  i  stosuje  zasady  ortograficzne  we  wszystkich  wyrazach
z programu klasy III i w każdym z ćwiczeń w pisaniu. Prawidłowo rozpoznaje, nazywa, układa i odmienia
poznane części mowy. Potrafi samodzielnie i ciekawie napisać opis, opowiadanie, list, życzenia. Wykonuje

32



obliczenia w zakresie 1000, a biegle i bezbłędnie stosuje różne metody obliczania sumy, różnicy, iloczynów
i ilorazów do 1000. Biegle wykorzystuje poznane własności działań arytmetycznych. Ujmuje w jednym zapisie
rozwiązanie złożonych zadań tekstowych. Czyta i samodzielnie przygotowuje informacje na tematy związane
z środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Samodzielnie wykonuje doświadczenia oraz poprawnie wnioskuje
i dostrzega związki przyczynowo-skutkowe. Posiada wiedzą historyczną, turystyczna i ekologiczną dotyczącą
swojej miejscowości. Chętnie śpiewa, tańczy, improwizuje, bawi się przy muzyce. Tworzy własne melodie.
Samodzielnie  określa  nastrój  słuchanych  utworów.  Rytmizuje  teksty.  Eksperymentuje  twórczo  z  kolorem,
farbami i kredkami. Wykorzystuje różne techniki w swoich pracach. Prace ucznia charakteryzują się twórczym
podejściem  do  tematu  i  oryginalnością  wykonania.  Sprawnie  wykonuje  różne  ćwiczenia  gimnastyczne.
Organizuje  gry i  zabawy ruchowe.  Uczy się  chętnie  nowych gier  i  zabaw. Samodzielnie  doskonali  swoje
umiejętności ruchowe. 

Poziom dobry
Uczeń czyta płynnie i wyraziście wyuczone teksty i ze zrozumieniem czyta cicho. Wypowiedzi ustne są
w formie zdań złożonych. Pisze kształtnie we właściwym tempie i prawidłowo rozmieszcza wyrazy oraz
tekst  na stronicy.  Opanował  pisownię większości  wyrazów z programu klasy III.  Samodzielnie pisze
swobodne teksty najczęściej w formie opowiadania, a listy i życzenia układa w kilku zadaniach. Proste
obliczenia wykonuje do 1000, mnoży i dzieli, dodaje i odejmuje w zakresie 1000 dowolnym sposobem.
Samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe. Interesuje się światem przyrody
i  chętnie  go  poznaje.  Opisuje  zmiany  w  przyrodzie  w  zależności  od  pór  roku.  Prowadzi  proste
doświadczenia. Zna miejsca historyczne i turystyczne swojej miejscowości i okolicy oraz znajdujące się
tam  zabytki.  Śpiewa  poznane  piosenki.  Chętnie  bawi  się  przy  muzyce.  Rytmizuje  proste  teksty.
Zazwyczaj  rozpoznaje  metrum  poznanych  piosenek.  W  swoich  pracach  plastyczno-technicznych
wykorzystuje różne środki ekspresji. Sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Uczestniczy
w grach i zabawach zespołowych.

Poziom wystarczający
Uczeń czyta poprawnie wyuczone teksty. Rozumie testy czytane wolno i cicho. Wypowiada się używając
krótkich zdań. Tempo pisania jest powolne, a pisane litery niekształtne. Opanował pisownię niektórych
wyrazów  z  programu  klasy  III  z  „ó”,  „rz”,  „ż”,  „h”.  Tworzy i  pisze  krótkie  swobodne  teksty  pod
kierunkiem nauczyciela. Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 sposobem pisemnym i pamięciowo. Mnoży
i dzieli do 100. Rozumie i nazywa własności czterech działań arytmetycznych. Samodzielnie rozwiązuje
zadania tekstowe jednodziałaniowe. Ma podstawowe wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje
przyrodę  i  dostrzega  istotne  zmiany  w  zależności  od  pór  roku.  Wymienia  miejsca  historyczne
i turystyczne swojej miejscowości. Śpiewa kilka piosenek z repertuaru klasy drugiej. W swoich pracach
plastycznych  wykorzystuje  zwykle  jedną  ulubioną  technikę.  Stara  się  dokładnie  wykonywać  prace
plastyczno-techniczne.  Uczestniczy w grach  i  zabawach ruchowych.  Stara  się  dokładnie  wykonywać
ćwiczenia gimnastyczne. Jest sprawny ruchowo.

Poziom niski
Uczeń czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty. Wypowiadając się najczęściej odpowiada na pytania.
Tempo  pisania  jest  wolne.  Próbuje  pisać  kształtnie  i  czytelnie,  stara  się  zachować  proporcje  liter.
Opanował  pisownię  najczęściej  stosowanych  w klasie  III  wyrazów z  „ó”,  „rz”,  „ż”,  „h”.  Dokonuje
prostych obliczeń pamięciowych. Potrafi rozwiązać proste zadania tekstowe, nie zawsze samodzielnie.
Mnoży i dzieli w zakresie 100. Potrafi porównywać liczby. Rozumie pojęcia: mniej – więcej, tyle samo.
Wie,  w  jaki  sposób  możemy  poznać  najbliższe  środowisko.  Dostrzega  najistotniejsze  zmiany
w  przyrodzie.  Z  pomocą  nauczyciela  potrafi  wymienić  zabytki  swojej  miejscowości.  Śpiewa  kilka
poznanych  piosenek.  Zadania  plastyczno  –  techniczne  wykonuje,  posługując  się  prostymi  środkami
wyrazu. Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych. Wykonuje ćwiczenia zgodnie z pokazem. Próbuje
doskonalić swoje umiejętności ruchowe.

Ogólne kryteria stosowania ocen cząstkowych  wyrażanych cyfrą  w klasach I-III :

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) opanowuje  wiadomości  i  umiejętności  wykraczające  poza program nauczania  zintegrowanego

danej klasy;
2) samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia oraz zainteresowania z danej edukacji;
3) wypowiada się wielozdaniowo stosując poprawne formy gramatyczne;
4) stosuje bogate słownictwo w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
5)  tworzy swobodne teksty;
6) zna i stosuje wszystkie zasady ortograficzne, potrafi wyjaśnić pisownię wyrazów;
7) osiąga  sukcesy  w  konkursach:  recytatorskich,  ortograficznych,  czytelniczych,  plastycznych

i technicznych;
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8) wyszukuje informacje w folderach, przewodnikach, encyklopediach i słownikach;
9) czyta ze zrozumieniem komunikaty prasowe, reklamy, artykuły i instrukcje obsługi urządzeń;
10) biegle wykonuje obliczenia w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych;
11) samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe;
12) rozumie potrzebę stosowania własności działań arytmetycznych;
13) jest wnikliwym obserwatorem otaczającej przyrody, prowadzi dzienniki obserwacji, samodzielnie

wykonuje różne doświadczenia;
14) pomysłowo i z inicjatywą wykonuje prace plastyczno-techniczne;
15) uczestniczy w akademiach, pięknie śpiewa, tworzy akompaniamenty muzyczne;
16) sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Organizuje gry i zabawy ruchowe. Uczy się chętnie

nowych gier i zabaw. Samodzielnie doskonali swoje umiejętności ruchowe.

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanowuje w stopniu bardzo dobrym wiadomości  i  umiejętności  objęte programem nauczania

zintegrowanego danej klasy;
2)  potrafi wypowiadać się w kilku zdaniach stosując poprawne formy gramatyczne;
3) stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy i zwroty;
4) tworzy teksty na podane tematy;
5) potrafi korzystać z encyklopedii i słowników;
6) czyta ze zrozumieniem teksty;
7) zna i zwykle stosuje poznane zasady ortograficzne;
8) bardzo dobrze radzi sobie z wykonywaniem obliczeń w zakresie czterech działań arytmetycznych;
9) samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe;
10) stosuje własności czterech działań arytmetycznych;
11) interesuje się przyroda , uczestniczy w doświadczeniach przyrodniczych;
12) starannie i pomysłowo wykonuje prace plastyczno-techniczne;
13)pięknie śpiewa, tworzy akompaniamenty muzyczne;
14) sprawnie  wykonuje  ćwiczenia  gimnastyczne.  Wykazuje  inicjatywę  w  grach  i  zabawach

zespołowych.

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował w stopniu dobrym wiadomości określone programem nauczania;
2) potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;
3) potrafi wypowiadać się w kilku zdaniach na dany temat;
4) stara się tworzyć teksty na podane tematy;
5) potrafi znaleźć informacje posługując się słownikiem, encyklopedią;
6) czyta ze zrozumieniem najważniejsze treści;
7) zna zasady ortograficzne wynikające z podstawy programowej, ale nie zawsze wszystkie stosuje;
8) poprawnie wykonuje obliczenia w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych;
9) rozwiązuje zadania tekstowe;
10) stara się stosować własności czterech działań arytmetycznych;
11) zna otaczające go środowisko przyrodnicze;
12) wykonuje prace plastyczno-techniczne;
13) próbuje tworzyć akompaniament do piosenek, gra na instrumentach muzycznych;
14) chętnie  wykonuje  ćwiczenia  gimnastyczne.  Aktywnie  uczestniczy  w  grach  i  zabawach

zespołowych.

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) wykonuje zadania wynikające z podstawy programowej;
2) wypowiada się prostymi zdaniami lub pojedynczymi wyrazami;
3) ma trudności z ułożeniem logicznego ciągu opowiadania na dany temat;
4) czyta poprawnie wyuczone wcześniej teksty;
5) przy wykonywaniu obliczeń wymaga pomocy ze strony nauczyciela;
6) z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania tekstowe;
7) orientuje się w otaczającym go środowisku przyrodniczym;
8) wykonuje mało estetycznie prace plastyczno-techniczne;
9) stara  się  dokładnie  wykonywać  ćwiczenia  gimnastyczne.  Uczestniczy  w  grach  i  zabawach

ruchowych.

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) nie jest w stanie samodzielnie wykonać zadań z podstawy programowej;
2) nie potrafi samodzielnie wykonywać zadań, często wymaga pomocy ze strony nauczyciela;
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3) udziela odpowiedzi jednowyrazowych;
4) stara się poprawnie czytać wyrazy;
5) z pomocą nauczyciela liczy w zakresie 10;
6) bezpiecznie porusza się w otaczającej go rzeczywistości;
7) podejmuje próbę wykonywania prac plastycznych, często nie doprowadza swojej pracy do końca;
8) podejmuje próbę śpiewu piosenki i gry na instrumentach;
9) wykonuje ćwiczenia zgodnie z pokazem. Próbuje doskonalić swoje umiejętności ruchowe.

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanowuje wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych z danego

rodzaju  edukacji  a  braki  w  wiadomościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiadomości
i umiejętności;

2) nie podejmuje próby wykonania jakichkolwiek zadań (działań), nie rozumie poleceń.

K a r t a  i n f o r m a c j i  o  p o s t ę p a c h  d z i e c k a  p o  I  p ó ł r o c z u   k l a s y  I I

Imię i nazwisko ..........................................................         rok szkolny ..............................................…

Zachowanie
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Stosunek do otoczenia i środowiska naturalnego,

Osiągnięcia Poziom, uwagi

EDUKACJA POLONISTYCZNA:
Czytanie:
Głośne poprawne, płynne, wyraziste,
Ciche ze zrozumieniem.
Układanie i zapisywanie zdań na dany temat.
Czytelne, estetyczne i kształtne pismo.
Znajomość i stosowanie w praktyce zasad ortograficznych 
(pisanie z pamięci i ze słuchu).
Wypowiedzi ustne.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:
Znajomość  i  stosowanie  tabliczki  mnożenia  i  dzielenia
w zakresie 30.
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Podawanie i zapisywanie dat. Odczytywanie wskazań zegarów. 

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych,

EDUKACJA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA
Adres,  miejsce  zamieszkania  dziecka,  nazwy  okolicznych
miejscowości.
Obserwowanie i opisywanie zjawisk przyrodniczo-społecznych,
wiedza przyrodnicza,
EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA
Wykonywanie prac plastyczno-technicznych:
Estetyka, bogactwo i różnorodność treści. 
EDUKACJA MUZYCZNA
Śpiewanie  poznanych  piosenek,  gra  na  instrumentach,
rytmizacja tekstów, tworzenie muzyki. 
EDUKACJA RUCHOWA
Uczestnictwo  w  zajęciach  ruchowych  i  ćwiczeniach
gimnastycznych. Sprawność fizyczna.
JĘZYK ANGIELSKI
RELIGIA

Podpis nauczyciela 
Zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, budzące zastrzeżenia.
Poziom: wysoki, dobry, wystarczający, niski.
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K a r t a  i n f o r m a c j i  o  p o s t ę p a c h  d z i e c k a  p o  I  p ó ł r o c z u   k l a s y  I

Imię i nazwisko  ..........................................................         rok szkolny ...................................................

                                                                                                                                   Podpis nauczyciela
Zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, budzące zastrzeżenia.
Poziom: wysoki, dobry, wystarczający, niski.

K a r t a  i n f o r m a c j i  o  p o s t ę p a c h  d z i e c k a  p o  I  p ó ł r o c z u   k l a s y  I I I

Imię i nazwisko ..........................................................         rok szkolny ............................................…

Zachowanie

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Stosunek do otoczenia i środowiska naturalnego.

Osiągnięcia Poziom, uwagi
EDUKACJA POLONISTYCZNA:
Czytanie:
Głośne poprawne, płynne, wyraziste,
Ciche ze zrozumieniem.
Układanie  i  pisanie  swobodnego  tekstu,  opowiadania,  listu,
życzeń, opisu.
Czytelne, estetyczne i kształtne pismo.
Znajomość i stosowanie w praktyce zasad ortograficznych 
i gramatycznych.
Wypowiedzi ustne.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:
Znajomość  i  stosowanie  tabliczki  mnożenia  i  dzielenia
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Osiągnięcia Poziom, uwagi
EDUKACJA POLONISTYCZNA:
Czytanie tekstu opracowanego.

Przepisywanie  tekstów  drukowanych  i  pisanych.

Pisanie wyrazów  z  pamięci.

Czytelne, estetyczne  i  kształtne  pismo.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Znajomość dni tygodnia, nazwy miesięcy , pór roku.

Rozwiązywanie  zadań  tekstowych.

EDUKACJA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA
Wiedza o otaczającym środowisku.

Dostrzeganie zmian w przyrodzie w różnych porach roku.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA
Wykonywanie prac plastyczno-technicznych: 
różnorodność  treści, kolorystyka, estetyka. 
EDUKACJA MUZYCZNA
Śpiewanie  poznanych  piosenek, rytmizacja  tekstów.

EDUKACJA RUCHOWA
Uczestnictwo  w  zajęciach  ruchowych  i  ćwiczeniach
gimnastycznych. 
JĘZYK ANGIELSKI
 RELIGIA

Zachowanie
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Stosunek do otoczenia i środowiska naturalnego.



w zakresie 100.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.

Podawanie i zapisywanie dat. Odczytywanie wskazań zegarów.
Znajomość  zapisu  cyfr  rzymskich.  Wykonywanie  prostych
obliczeń  kalendarzowych 
i zegarowych.
Rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych.

EDUKACJA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA
Wiedza o swojej miejscowości,

Obserwowanie i opisywanie zjawisk przyrodniczo-społecznych,
wiedza przyrodnicza,
EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA
Wykonywanie prac plastyczno-technicznych:
Estetyka, bogactwo i różnorodność treści 
EDUKACJA MUZYCZNA
Śpiewanie  poznanych  piosenek,  gra  na  instrumentach,
rytmizacja tekstów, tworzenie muzyki. 
EDUKACJA RUCHOWA
Uczestnictwo  w  zajęciach  ruchowych  i  ćwiczeniach
gimnastycznych. Sprawność fizyczna.
JĘZYK ANGIELSKI
RELIGIA

Podpis nauczyciela 
Zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, budzące zastrzeżenia.
Poziom: wysoki, dobry, wystarczający, niski.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
W KLASACH IV–VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ i I-III GIMNAZJUM

P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E

§ 47

1. Zasady  oceniania,  klasyfikowania,  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów  stosuje się we wszystkich klasach.

2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

3. Ocenianiu podlegają :
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

4. Ocenianie  wewnątrzszkolne  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  i  realizowanych  w  szkole
programów nauczania.

5. 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 określonych w statucie szkoły.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  jego  zachowaniu  oraz

o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił

dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie  rodzicom  i  nauczycielom  informacji  o  postępach  i  trudnościach  w  nauce

i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-

wychowawczej. 
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7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  otrzymania  przez

ucznia  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie  ocen  bieżących  i  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie  warunków  i  trybu  otrzymania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  informacji  o  postępach

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

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 
1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  otrzymania  przez  ucznia  poszczególnych

śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych,  wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych.

9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszej lekcji
gdw)  oraz ich rodziców (na pierwszym zebraniu)  o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej

zachowania.

10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

11. Nauczyciel uzasadniania ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych.

12. Sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  ucznia  są  udostępniane  uczniowi  lub  jego  rodzicom  do
wglądu.  Prace  te  są  przechowywane  w szkole  do  zakończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczy
w danym roku szkolnym.

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców szkoła może udostępnić do wglądu dokumentację egzaminu
klasyfikacyjnego,  egzaminu  poprawkowego,  sprawdzianu  wiadomości  i  umiejętności
przeprowadzanego  w  wyniku  wniesionych  zastrzeżeń,  protokół  z  prac  komisji  rozpatrującej
zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

14. Dokumentacja, o której mowa w ust. 13  udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły w obecności
nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły. Dokumentacja nie może być wynoszona ze szkoły
ani  też  nie  mogą  być  sporządzane  kopie  tej  dokumentacji.  Z  dokonanego wglądu  sporządza  się
adnotację.

15. Wgląd do dziennika lekcyjnego dotyczący ocen bieżących może być dokonany tylko w obecności
nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub wychowawcy.

D O S T O S O W A N I E  W Y M A G A Ń  E D U K A C Y J N Y C H

§ 48  

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach  edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia.

1a.  Nauczyciel  jest  obowiązany  dostosować  wymagania  edukacyjne,  do  indywidualnych  potrzeb  
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,  opracowanym dla
ucznia;

b) posiadającego  o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń
zawartych w planie działań wspierających, opracowanych dla ucznia;
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c)  posiadającego  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,
o  specyficznych  trudnościach  w  uczeniu  się  lub  inną  opinię  poradni  specjalistycznej  –  na
podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanych dla
ucznia;

d) nieposiadającego orzeczenia lub i  opinii  wymienionych w pkt a – c,  który objęty jest pomocą
psychologiczno-pedagogiczną  w  szkole  –  na  podstawie  ustaleń  zawartych  w  planie  działań
wspierających, opracowanym dla ucznia;

e)  posiadającego  opinię  lekarza  o  ograniczonych  możliwościach  wykonywania  przez  ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

2. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  zajęć  technicznych,  plastyki,  muzyki   zajęć
artystycznych  należy  w  szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia
w  wywiązywanie  się  z  obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,  a  w  przypadku
wychowania  fizycznego  –  także  systematyczność  udziału  w  zajęciach  oraz  aktywność  ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

3. Dyrektor  szkoły   zwalnia  ucznia  z  realizacji  niektórych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ze
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie
danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

3a. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do
uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające
ze  specyfiki  ich  funkcjonowania  percepcyjno-motorycznego,  nieuwarunkowane  schorzeniami
neurologicznymi.

4. Decyzję  o  zwolnieniu  ucznia  z  wykonywania  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach  wychowania
fizycznego,  zajęć  komputerowych  i  informatyki  podejmuje  dyrektor  szkoły  na  podstawie  opinii
o  ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia  w tych  zajęciach,  wydanej  przez  lekarza  na  czas
określony w tej opinii.

5. Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  wykonywania  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach  wychowania
fizycznego,  zajęć  komputerowych  i  informatyki   uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.

O C E N I A N I E

§ 49

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
1)  I okres - od pierwszego powszedniego dnia września (z wyjątkiem soboty) do końca tygodnia

w którym zawiera się data 16 stycznia;
2)   II  okres  -  od pierwszego tygodnia  po zakończeniu I  okresu do czerwca  (ferie i  koniec roku

szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego).

2. Oceny  bieżące,  oceny  klasyfikacyjne  śródroczne  i  końcoworoczne  podsumowujące  osiągnięcia
edukacyjne począwszy od pierwszej klasy gimnazjum, ustala się według następującej skali:

stopień celujący     cel     6
stopień bardzo dobry     bdb     5
stopień dobry     db     4
stopień dostateczny     dst     3
stopień dopuszczający     dp     2
stopień niedostateczny     ndst     1

   Dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaku "+" lub "-" w bieżącym ocenianiu  ucznia i przy ocenie
klasyfikacyjnej śródrocznej. 

    Stopnie cząstkowe zapisuje się skrótami podając datę wystawienia stopnia.

    W przypadku nieobecności ucznia zamiast oceny wpisuje się skrót  „nb”.

3.  Za aktywny udział w zajęciach   realizujących ścieżki edukacyjne uczeń otrzymuje zaliczenie. 

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

5.  Kryteria ocen.
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1)  ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
a)   rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;
b) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych

dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy;
c)  jest  laureatem lub  finalistą  konkursów przedmiotowych  o  zasięgu wojewódzkim lub  pisze

zadania  klasowe  na  maksymalną  liczbę  punktów  oraz  posiada  wiadomości  i  umiejętności
wykraczające poza przewidziane w danej klasie;

d) bierze udział  w zajęciach dodatkowych  oraz programach i  projektach związanych z  danym
przedmiotem;

2)  ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a)   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 
b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować

wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach;
c) samodzielnie  rozwiązuje  zadania  i  problemy  w  sposób  twórczy  w  sytuacjach  trudnych

i nietypowych;

3)  ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a)   posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej, podanymi do jego wiadomości na początku

roku szkolnego przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych (II. p.6);
b) potrafi  współpracować  w  grupie  zarówno  jako  lider  jak  i  partner,  wyciągać  wnioski;

różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia
się;

c)  rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,  wykazuje aktywną postawę wobec
trudnych i nietypowych zagadnień;

4)  ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
a)  opanował wiadomości  i  umiejętności  określone kryteriami  oceny dostatecznej,  podanymi  do

jego wiadomości na początku roku szk. przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych
(II. p. 6);

b) współpracuje  w grupie,  potrafi  objaśnić  niektóre  wyniki  pracy,  logicznie  je  uporządkować,
podjąć decyzję jaką przyjąć postawę;

c)   rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;

5)  ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
a)   opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej, podanymi do jego wiadomości na

początku roku szkolnego przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych (II. p. 6 ); 
b) rozumie  podstawowe zagadnienia  wyrażone  w sposób prosty i  jednoznaczny,  współpracuje

w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy,
rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;

6)  ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
a)  posiada  tak  duże  braki  w wiadomościach  i  umiejętnościach,  że  uniemożliwiają  one  dalsze

zdobywanie wiedzy;
b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym  stopniu trudności;

6.  Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1) wypowiedzi ustne:

a) wypowiedzi podczas sprawdzania wiadomości;
b) recytacje;
c) aktywność podczas lekcji;

   W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia;
b) samodzielność wypowiedzi;
c) kultura języka;
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu;

2) wypowiedzi pisemne:
a) sprawdziany;
b) kartkówki;
c) prace klasowe;
d) prace domowe;
e) zadania i ćwiczenia wykonywane przez ucznia podczas lekcji;
f) testy sprawdzające;
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    W pracy pisemnej ocenie podlega:
a) znajomość opisywanych zagadnień;
b) samodzielność;
c) zrozumienie tematu;
d) sposób interpretacji;
e) konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu, ustala ją
i podaje każdy z nauczycieli.
W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe lub testy przy czym nie więcej niż jedna
dziennie,  zapowiedziane i  wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem.  Nauczyciel  ma
prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi.
Termin zwrotu ocenionych prac pisemnych nie może być dłuższy niż dwa tygodnie.

3) praca w zespole:
Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.
Ocenie podlegają umiejętności:

a) planowanie i organizacja pracy grupowej;
b) efektywne współdziałanie;
c) wywiązywanie się z powierzonych zadań;
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;

4) testy sprawnościowe;
5) prace plastyczne i techniczne;
6) testy interpretacji danych;
7) działalność muzyczna.

 
K L A S Y F I K O W A N I E

§ 50

1. Uczeń jest klasyfikowany z zajęć edukacyjnych jeżeli  liczba godzin opuszczonych nie przekracza
50%  godzin  przeznaczonych  na  te  zajęcia  w  ciągu  półrocza  (roku  szkolnego),  a  ilość  ocen
cząstkowych z tego przedmiotu wynosi co najmniej trzy.

2. Ocena  klasyfikacyjna  końcoworoczna  powinna  uwzględniać  osiągnięcia  i  umiejętności  ucznia
z dwóch półroczy. 

A)  Warunki  i  tryb  uzyskania  klasyfikacji  końcoworocznej  przez  uczniów,  którzy  z  przyczyn
usprawiedliwionych  bądź  nieusprawiedliwionych  opuścili  więcej  niż  50% godzin  przeznaczonych  na
zajęcia w ciągu roku szkolnego.

1. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać  egzamin
klasyfikacyjny. Pisemną prośbę o egzamin kieruje do dyrektora szkoły najpóźniej na tydzień przed
końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego
rodziców (prawnych opiekunów)  złożoną w sekretariacie szkoły na tydzień przed końcoworoczną
klasyfikacją, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z 3 przedmiotów po
zasięgnięciu  opinii  nauczycieli  prowadzących  zajęcia  edukacyjne,  z  których  mają  odbyć  się
egzaminy.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
1) w skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący
komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;

2) termin egzaminu uzgodniony jest z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin
nie może się odbywać później niż w ostatnim tygodniu wakacji;

3) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych w formie
pisemnej, ustnej, ćwiczeń praktycznych i zadań;

4) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół według wzoru opracowanego przez szkołę;
5) protokół załącza się do arkusza ocen;
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6) wynik  egzaminu  klasyfikacyjnego  jest  ostateczny  z  wyjątkiem  niedostatecznej  oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieni  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego lub gdy został naruszony tryb ustalania oceny;

7) podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice w charakterze obserwatorów.

B)  Warunki i tryb uzyskania ocen rocznych wyższych niż przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć
      edukacyjnych i zachowania.

1. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej
ocenie  mogą  złożyć  w  sekretariacie  kierowany  do  dyrektora  szkoły  wniosek  o  podwyższenie
przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i
wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

2. Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech zajęć
edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej. 

3. Wyższa  niż przewidywana  roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć  edukacyjnych  może  być  ustalona
wyłącznie na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

4. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, wyznaczając termin
jego  przeprowadzenia  nie  później  niż  na  dzień   przed  posiedzeniem  klasyfikacyjnej  rady
pedagogicznej. Sprawdzian ma formę pisemną.

5. Roczny  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  z  plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki,  zajęć
komputerowych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.

6. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć
edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów
i rodziców w sposób określony w statucie  z  wyjątkiem sprawdzianu o którym mowa  w ust.  5,
z którego sporządzany jest protokół zawierający w szczególności opis zadań praktycznych i stopień
ich wykonania przez ucznia oraz uzyskaną ocenę.

7. Roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od
przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu, a w przypadku nieobecności ucznia
na sprawdzianie w  wyznaczonym terminie otrzymuje on ocenę proponowaną.

8. Uczeń lub rodzic może wnioskować o podwyższenie  przewidywanej oceny z zachowania wyłącznie
o jeden stopień wyżej.

9. Dyrektor  szkoły  przekazuje  do  rozpatrzenia  wniosek  wychowawcy  oddziału,  który  ponownie
w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie
ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.

10. Zespół nauczycieli  o którym mowa w ust.  9 analizuje również zgodność ustalenia przewidywanej
oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły. Z posiedzenia
zespołu nauczycieli  sporządzany jest protokół zawierający w szczególności datę posiedzenia, imię
i nazwisko ucznia, skład komisji i ustalenia.

11. Decyzję  o  ocenie  klasyfikacyjnej  zachowania  podejmuje  wychowawca  klasy  i  informuje
o niej ucznia i jego rodziców.

C)  Zastrzeżenie do trybu ustalania oceny.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami  dotyczącymi  trybu
ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia  zgłasza się  od dnia  ustalenia  rocznej  oceny klasyfikacyjnej,  nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,
która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2a.  wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
2b.  sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od
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dnia    zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami.

3. W skład Komisji wchodzą:
1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor  szkoły  lub  nauczyciel  zajmujący  stanowisko  kierownicze  –  jako  przewodniczący
komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli  naszej placówki lub innej szkoły tego samego typu,  prowadzących takie

same zajęcia edukacyjne lub pokrewne;
2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjne z zachowania:

a) dyrektor  szkoły  lub  nauczyciel  zajmujący  stanowisko  kierownicze  –  jako  przewodniczący
komisji;

b) wychowawca klasy;
c) wyznaczony przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog;
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
g) przedstawiciel Rady Rodziców.

4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji;
b) termin sprawdzianu;
c) zadania (pytania) sprawdzające, (stopień trudności musi odpowiadać kryterium oceny, o którą

uczeń się  ubiega,  przy czym konieczne jest  uzyskanie  minimum 90% pkt.  możliwych  do
zdobycia);

d) ustaloną ocenę;
2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) wynik głosowania;
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą
informację o uzyskanych odpowiedziach ucznia. 

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

P R O M O W A N I E

§ 51

1. Uczeń jest promowany do następnej klasy lub kończy szkołę jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia
niedostatecznego.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

4. Promocję lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem (świadectwo z paskiem) otrzymuje uczeń, który
w wyniku klasyfikacji  końcoworocznej  uzyskał  średnią ocen  co najmniej  4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania.

5. Za systematyczną rzetelną naukę uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia.

6. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał oceny wyższe od oceny
niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.
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7. Na  8  dni  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady  Pedagogicznej  nauczyciele  poszczególnych
zajęć edukacyjnych wpiszą do dziennika przewidywane oceny końcoworoczne, a wychowawcy klas
wpiszą przewidywaną ocenę końcoworoczną z zachowania.

8. Wychowawca  klasy  7  dni  przed  posiedzeniem klasyfikacyjnym  rady pedagogicznej  powiadamia
w formie pisemnej rodziców na spotkaniu z rodzicami o przewidywanych ocenach na koniec roku
szkolnego z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania.

9. W  przypadku  nieobecności  rodzica  na  spotkaniu,  kartkę  z  proponowanymi  ocenami
końcoworocznymi  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  z  zachowania  przekazuje  się  uczniowi,  który
zobowiązany jest zwrócić ją wychowawcy klasy podpisaną przez rodziców.

10. Natomiast  w  przypadku  przewidywanej  dla  ucznia  ocenie  niedostatecznej  z  zajęć  edukacyjnych
należy  poinformować  ucznia  i  jego  rodziców  na  miesiąc  przed  zakończeniem  roku  szkolnego
w formie pisemnej (zawiadomienia wysyłanego pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Do
wysłania takiej informacji zobowiązany jest nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego
etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są one  zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

E G Z A M I N  P O P R A W K O W Y

§ 52

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 zadań edukacyjnych.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego
etapu  edukacyjnego  promować  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednego
przedmiotu.

3. Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  części  ustnej  z  wyjątkiem  egzaminu
z: plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,  z których egzamin ma formę
zadań praktycznych.

4. Pytania egzaminacyjne opracowane są zgodnie z kryteriami  ocen na poszczególne stopnie. Uczeń
ubiegający  się  o  ocenę  pozytywną  musi,  w  wyniku  egzaminu,  uzyskać  ocenę  co  najmniej
dopuszczającą.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora  w składzie: 
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko – jako przewodniczący;
2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

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

9. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy  programowo
wyższej.

10. Uczeń,  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie) którzy  nie  zgadzają  się  z  wynikiem  egzaminu
poprawkowego mają prawo do zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń, do dyrektora szkoły w terminie do
5 dni od terminu egzaminu poprawkowego.
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F O R M Y  I  M E T O D Y

§ 53

1. Formy i metody, które należy stosować, by zapewnić uczniom wyrównanie braków z poszczególnych
zajęć dydaktycznych:
1) w przypadku stwierdzenia u ucznia trudności w opanowaniu programu nauczania – nauczyciel

musi  rozpoznać  przyczyny  niepowodzeń,  postawić  wstępną  diagnozę  pedagogiczną  i  podjąć
stosowne do sytuacji  kroki:  np.  skierować dziecko do Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej
i pracować z nim zgodnie z zaleceniami tej Poradni;

2) prowadzić zajęcia reedukacyjne;
3) współpracować z rodzicami;
4) prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
5) stosować pomoc koleżeńską.

O C E N A  Z  Z A C H O W A N I A

§ 54
  

A.   Przy ustalaniu ocen z zachowania bierze się pod uwagę w szczególności:

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

5. Dbałość  o higienę  osobistą   i  o  swój  wygląd (uczeń pamięta  o  obowiązkowym stroju ucznia  tj.
o mundurku z logo szkoły lub stroju galowym w dni uroczystości szkolnych, nie stosuje makijażu,
nie farbuje włosów, nie maluje paznokci).

6. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

7. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

8. Okazywanie szacunku innym osobom.

B.  Ocenę z zachowania  śródroczną i  końcoworoczną ustala  się  według następującej  skali:  wzorowe,
bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

OCENA WZOROWA 

Uczeń:
Jest  wzorem do naśladowania dla kolegów. Wzorowo podporządkowuje się zarządzeniom Dyrektora,
ustaleniom Rady Pedagogicznej  oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoły.  Zawsze wykonuje  polecenia
nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
Wykorzystuje w pełni czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności:

1) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne;
2) cechuje go ambicja i zaangażowanie w naukę;
3) nie wagaruje;
4) odpowiednio  przygotowuje  się  do  zajęć  i  aktywnie  w  nich  uczestniczy (czytanie  lektur,

odrabianie prac domowych itp.);
5) osiąga maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości;
6) rozwija swoje zdolności w ramach m.in. kółek zainteresowań,  zajęć dodatkowych, biorąc udział

w konkursach, zawodach sportowych.

KULTURA OSOBISTA
Wyróżnia się kulturą osobistą na tle klasy i szkoły:

1) zawsze okazuje szacunek innym osobom;
2) bardzo życzliwie odnosi się do swoich koleżanek i kolegów;
3) swoim zachowaniem nie przeszkadza innym;
4) zawsze prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji;
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5) szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze ubrany czysto i odpowiednio do okoliczności, nie
farbuje włosów, nie nosi makijażu, nie maluje paznokci itp.;

6) zawsze reaguje na przejawy negatywnych zachowań;
7) dba o otoczenie, sprzęt szkolny itp.
8) jest wolny od nałogów i uzależnień, a swoją postawą zachęca innych do naśladowania.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY
Wykorzystuje swoje zdolności i umiejętności dla dobra środowiska:

1) angażuje się w organizację imprez szkolnych i klasowych;
2) uczestniczy w szkolnych akademiach;
3) pełni funkcję w samorządzie szkolnym, klasowym;
4) udziela pomocy koleżeńskiej;
5) reprezentuje szkołę na zewnątrz.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:
Podporządkowuje  się  zarządzeniom  Dyrektora,  ustaleniom  Rady  Pedagogicznej  oraz  Samorządu
Uczniowskiego Szkoły. Wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
Wykorzystuje w pełni czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności:
1) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne;
2) nie wagaruje;
3) odpowiednio  przygotowuje  się  do  zajęć  i  aktywnie  w  nich  uczestniczy  (czytanie  lektur,

odrabianie prac domowych itp.);
4) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
5) rozwija  swoje  zdolności  w ramach  m.in.  kółek  zainteresowań,   zajęć  dodatkowych,  biorąc

udział w konkursach, zawodach sportowych.

KULTURA OSOBISTA
Kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:
1) zawsze okazuje szacunek innym osobom;
2) bardzo życzliwie odnosi się do swoich koleżanek i kolegów;
3) swoim zachowaniem nie przeszkadza innym;
4) zawsze prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji;
5) szczególnie  dba  o  swój  wygląd,  jest  zawsze  czysto  ubrany,  nie  farbuje  włosów,  nie  nosi

makijażu, nie maluje paznokci itp.;
6) zawsze reaguje na przejawy negatywnych zachowań;
7) dba o otoczenie, sprzęt szkolny itp.
8) jest wolny od nałogów i uzależnień. 

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY
Wykorzystuje swoje zdolności i umiejętności dla dobra środowiska:
1) angażuje się w organizację imprez szkolnych i klasowych;
2) uczestniczy w szkolnych akademiach;
3) pełni funkcję w samorządzie szkolnym, klasowym;
4) udziela pomocy koleżeńskiej;
5) reprezentuje szkołę na zewnątrz.

OCENA DOBRA

Uczeń:
Bez  większych  zastrzeżeń  podporządkowuje  się  zarządzeniom  Dyrektora,  ustaleniom  Rady
Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoły. Bez większych zastrzeżeń wykonuje polecenia
nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
Stara się wykorzystywać czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności:
1) sporadycznie się spóźnia;
2) nie wagaruje;
3) odpowiednio przygotowuje się do zajęć (czytanie lektur, odrabianie prac domowych itp.);
4) stara się uzyskiwać wyniki na miarę swoich możliwości;
5) wykazuje starania w pokonywaniu trudności w nauce – korzysta z pomocy koleżeńskiej itp.
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KULTURA OSOBISTA
Stara się kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią:
1) okazuje szacunek innym osobom;
2) stara się odpowiednio odnosić się do swoich koleżanek i kolegów;
3) stara się swoim zachowaniem  nie przeszkadzać  innym;
4) nie używa wulgaryzmów;
5) dba o swój wygląd;
6) dba o otoczenie, sprzęt szkolny itp.;
7) dba o swoje zdrowie;
8) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie przyjmuje narkotyków, ani innych używek. 

Zauważa  swoje  błędy  i  potrafi  z  własnej  inicjatywy  je  naprawić  (nauczyciele  mogą  wpisywać
w uwagach czy uczeń przeprosił, przeczytał lekturę, uzupełnił zadanie itp.) . 

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY
Stara się wykorzystywać  swoje zdolności i umiejętności dla dobra środowiska:

1) włącza się do pracy w szkole (apele, uroczystości, zawody sportowe, gazetki ścienne, funkcje
społeczne);

2) uczestniczy w szkolnych akademiach;
3) nie odmawia wypełniania dodatkowych prac i zadań.

OCENA POPRAWNA

Uczeń:
Narusza przepisy i regulaminy, ale naprawia wskazane błędy na wyraźne polecenie, poprawnie wypełnia
obowiązki  ucznia wynikające ze  statutu szkoły.  Przeważnie wykonuje  polecenia  nauczycieli  i  innych
pracowników Szkoły 

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
Zaniedbuje część swoich obowiązków szkolnych:

1) nie zawsze  punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne;
2) zdarzały się mu wagary;
3) nie  zawsze  odpowiednio  przygotowuje  się  do  zajęć  (czytanie  lektur,  odrabianie  prac

domowych itp.);
4) osiąga wyniki w nauce często poniżej swoich możliwości.

KULTURA OSOBISTA
W miarę kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

1) nie zawsze okazuje szacunek innym osobom;
2) sporadycznie przeszkadza innym;
3) wykazuje małą dbałość o kulturę słowa;
4) stara  się  dbać  o  swój  wygląd  choć zdarzają  się  odstępstwa  (makijaż,  farbowanie  włosów,

malowanie paznokci itp.);
5) nie niszczy mienia szkoły itp.;
6) upomniany potrafi przeprosić i naprawić błędy.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY
Biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

OCENA NIEODPOWIEDNIA

Uczeń:
Często  narusza  przepisy  i  regulaminy,  obowiązujące  na  terenie  szkoły.  Podjęte  środki  zaradcze
w stosunku do ucznia są mało skuteczne.

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
Wykazuje nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych:

1) często się spóźnia;
2) zdarzały się mu wielokrotne wagary;
3) często nie  przygotowuje się do zajęć (czytanie lektur, odrabianie prac domowych itp.);
4) osiąga wyniki w nauce znacznie  poniżej swoich możliwości.

KULTURA OSOBISTA
W szkole i poza nią zachowuje się w sposób niekulturalny:

1) używa wulgarnych słów;
2) w sposób rażący przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
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3) w sposób wulgarny lub arogancki odnosi się do pracowników szkoły i rówieśników;
4) szkodzi zdrowiu własnemu lub innych;
5) niszczy cudzą własność;
6) jest sprawcą (współuczestnikiem) kradzieży i innych wybryków chuligańskich;
7) posiada na terenie szkoły przedmioty, które zagrażają zdrowiu i życiu.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY
Nie angażuje się w życie szkoły. 

OCENA NAGANNA

Uczeń:
W sposób rażący narusza przepisy i regulaminy, obowiązujące na terenie szkoły. Podjęte środki zaradcze
w stosunku do ucznia nie dają efektów, pomimo upomnień i kar jego postawa nie ulega zmianie.

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
Jego stosunek do obowiązków szkolnych jest naganny:
1) notorycznie nie przygotowuje się do lekcji;
2) często wagaruje;
3) jego wyniki w nauce są nie odpowiadają w żadnej mierze jego możliwościom  i wynikają

z własnych zaniedbań.

KULTURA OSOBISTA
Wykazuje brak kultury osobistej i w znacznym stopniu przekracza obowiązujące normy:
1) używa wulgarnych słów;
2) w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
3) w sposób wulgarny lub arogancki odnosi się do pracowników szkoły i rówieśników;
4) zastrasza, szantażuje innych uczniów, wyłudza pieniądze;
5) niszczy cudzą własność;
6) jest sprawca (współuczestnikiem) kradzieży;
7) fałszuje podpisy lub dokumenty;
8) szkodzi zdrowiu własnemu lub innych, używa alkoholu, narkotyków, pali papierosy;
9) wszedł w kolizję z prawem;
10) zajmuje się rozprowadzaniem środków odurzających;
11) posiada lub rozprowadza materiały pornograficzne.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY
Nie bierze udziału w żadnych formach zajęć organizowanych przez klasę lub szkołę,

* Wychowawca może ustalić ocenę nie odpowiadającą powyższym kryteriom, w takim przypadku jest
zobowiązany ją uzasadnić.

C.  Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć dydaktycznych;
2) promocję do klasy  programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po wcześniejszym zasięgnięciu opinii nauczycieli
uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

D.  Za niewywiązywanie  się  z obowiązków uczeń może  być  ukarany  zgodnie  z §  44 pkt.7  Statutu
Szkoły.

E.  Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Z M I A N A  S Y S T E M U  O C E N I A N I A

§ 55

1. Szczegółowe  warunki  i  sposoby  oceniania  wewnątrzszkolnego  będą  podlegały  ewaluacji.
O ewentualnych zmianach uczniowie i  rodzice zostaną poinformowani  na początku nowego roku
szkolnego. 
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2. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego zatwierdzono po konsultacji z Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim podczas obrad Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4
- Uchwała Nr 2/SP/04/05 i Gimnazjum nr 4 - Uchwała Nr 2/G/04/05 z  dnia 26 października 2004 r. 

3. Zmiany w Szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego wprowadzono mocą
Uchwały nr 2/SP/05/06 i Uchwały Nr 2/G/05/06 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

4. Zmiany w Szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego wprowadzono mocą
Uchwały Nr 6/SP/07/08 i Uchwały Nr  7/G/07/08 z dnia 13 września 2007 r.

5. Zmiany w Szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego wprowadzono mocą
Uchwały Nr 8/SP/08/09 i Uchwały Nr  8/G/08/09 z dnia 26 listopada 2008 r.

6. Zmiany w Szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego wprowadzono mocą
Uchwały Nr 10/SP/12/13 i Uchwały Nr  10/G/12/13 z dnia 13 września 2012 r.

7. Zmiany w Szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego wprowadzono mocą
Uchwały Nr 1/SP/15/16 i Uchwały Nr  2/G/15/16 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

8. Zmiany w Szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego wprowadzono mocą
Uchwały Nr 11/SP/15/16 i Uchwały Nr  13/G/15/16 z dnia 19 listopada 2015 r.

O R G A N I Z A C J A  W E W N Ę T R Z N A  Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł

§ 56

1. W  ramach  organizacji  działalności  Zespołu  Szkół  sporządza  się  wewnętrzne  dokumenty  będące
podstawą jego funkcjonowania:
1) Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu Szkół;
2) Regulaminy organów Szkół i organizacji szkolnych;
3) Regulamin ZFŚS Zespołu Szkół;
4) Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół;
5) Zakładowy plan kont Zespołu Szkół;
6) Instrukcja inwentaryzacyjna Zespołu Szkół;
7) Zasady prowadzenia gospodarki kasowej Zespołu Szkół;
8) Plan ewakuacji Zespołu Szkół;
9) Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego Zespołu Szkół;
10) Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Zespołu Szkół; 

2. W zależności  od potrzeb Szkoły tworzone są  inne dokumenty organizacyjne  w oparciu o prawo
oświatowe.

P O S T A N O W I E N I A  K O Ń C O W E

§ 57

1.   Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 58

1.   Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 59

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół  Szkół  jest  samorządową  jednostką  budżetową,  stanowiącą  własność  komunalną  nie
posiadającą osobowości prawnej.

3. Zasady  prowadzenia  przez  Zespół  Szkół  gospodarki  finansowej  i  materialnej  określają  odrębne
przepisy.

§ 60

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów prawnych.
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§ 61

1. Poprawki i uzupełnienia w Statucie mogą być dokonywane:
1) w  sytuacji,  gdy  zapisy  Statutu  będą  sprzeczne  z  przepisami  szczegółowymi,  wydanymi  na

podstawie ustawy o systemie oświaty po wejściu w życie Statutu;
2) nowe  przepisy  wydane  po  zatwierdzeniu  Statutu  pozwolą  na  bardziej  szczegółowe  ujęcie

niektórych jego postanowień;
3) z inicjatywy każdego z organów Szkół.

2. Zmiany dokonywane są w formie aneksów, mogą być również w przypadku większych poprawek lub
uzupełnień włączone do treści Statutu.

3. Wprowadzane  zmiany  wymagają  każdorazowo  uzgodnienia  ze  społecznościami  (nauczyciele,
rodzice, uczniowie), których dotyczą.

§ 62

1. Statut uchwalony został na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Prezydium Rady Rodziców
i  Samorządu  Uczniowskiego  w  dniu  9  października  2003  r.  Statut  wchodzi  w  życie  z  dniem
zatwierdzenia.

§ 63

1. Zmiany w statucie wprowadzono mocą Uchwały  Nr 3/SP/G/05/06 z dnia 4 października 2005 r.

2. Zmiany w statucie wprowadzono mocą Uchwały Nr 11/SP//06/07 i Nr 12/G/06/07 z dnia 28 czerwca
2007 r.

3. Zmiany w statucie wprowadzono mocą Uchwały Nr 8/SP/08/09 i  Uchwały Nr  8/G/08/09 z dnia
25 listopada 2008 r.

4. Zmiany w statucie wprowadzono mocą Uchwały Nr 4/SP/09/10 i  Uchwały Nr  4/G/09/10 z dnia
14 września 2009 r.

5. Zmiany w statucie wprowadzono mocą Uchwały Nr 10/SP/10/11 oraz Uchwały Nr 10/G/10/11 z dnia
27 stycznia 2011 r.

6. Zmiany w statucie wprowadzono mocą Uchwały Nr 12/SP/12/13 oraz Uchwały Nr 13/G/12/13 z dnia
25 marca 2013 r.

7. Zmiany w statucie wprowadzono mocą Uchwały Nr 1/SP/15/16 oraz Uchwały Nr 2/G/15/16 z dnia
31 sierpnia 2015 r.

8. Zmiany w statucie wprowadzono mocą Uchwały Nr 11/SP/15/16 oraz Uchwały Nr 13/G/15/16 z dnia
19 listopada 2015 r.
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