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STATUT
Szkoły Podstawowej nr 44
im. Adama Mickiewicza
w Gdańsku
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Rozdział I
Podstawa prawna
Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60);
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.
zm.);
- Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn.
zm.);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603);
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr
36, poz. 155 z póź. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
nr 6, poz. 69 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
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działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.
1646);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
(Dz. U. z 2017 poz. 1627);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie
warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r.
1578);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły
publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1512)
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Rozdział II
Informacje ogólne
§1
1. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa.
2. Siedziba szkoły: Gdańsk, ul. Jagiellońska 24.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gdańsk.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty
w Gdańsku.
§2
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I-VIII.
3. Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym
poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego, zgodnie z harmonogramem
ogłaszanym przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku.
4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia do podjęcia dalszego kształcenia.
5. Szkoła może prowadzić klasy integracyjne i sportowe.
6. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania
przedszkolnego.
7. Przy szkole może być powołany Punkt Konsultacyjny d/s Nauczania Integracyjnego.

Rozdział III
Cele i zadania szkoły
§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo
oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte
w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych
ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
1) wychowanie i kształcenie światłego człowieka – dobro ucznia jest dla szkoły wartością
nadrzędną i chronioną przez szkołę;
2) spełnia funkcję kształcącą, wychowawczą, kulturotwórczą tworząc warunki umożliwiające
harmonijny rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka;
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku dzieci;
4) kształtuje postawy patriotyczne i uczy spełniania obywatelskich obowiązków wobec państwa;
5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej;
6) opiekę
nad
uczniami
niepełnosprawnymi
przez
umożliwianie
realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych;
7) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
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8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu
społecznym;
9) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole;
10) wspieranie uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
11) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
2. Zapewnia uczniom przygotowanie do dalszej nauki życia, rozwoju intelektualnego i społecznego
oraz pracy zwłaszcza w zakresie:
1) rozwijania zdolności poznawczych, zainteresowań i talentów;
2) opanowania niezbędnych umiejętności, jak np.: korzystanie z różnych źródeł informacji
i rozwiązywanie problemów oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, posługiwanie się powszechnie
stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi;
3) nabywanie doświadczeń czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.
3. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo Oświatowe
i jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również
uczniów zamieszkałych poza obwodem zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w szkole;
3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
5) realizuje podstawę programową ustaloną dla szkoły podstawowej;
6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;
7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.
4. Szkoła realizuje programy opracowane przez nauczycieli, a zatwierdzone przez dyrektora szkoły:
1) nauczania, w tym programy indywidualne uczniów integrowanych oraz szczególnie
uzdolnionych - zgodne z podstawą programową,
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli i dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
5. Szkoła angażując nauczycieli i uczniów wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym
i pozalekcyjnym – w ciągu całego pobytu dziecka w jednostce, we współpracy z rodzicami,
administracją samorządową i państwową, placówkami opieki specjalistycznej oraz instytucjami
społeczno-kulturalnymi w środowisku lokalnym.
§4
Formy pomocy dla uczniów
1. Uczniowi, któremu z przyczyn rodzinnych, rozwojowych lub losowych jest potrzebna pomoc
i wsparcie szkoła zobligowana jest świadczyć formy opieki i pomocy uczniom:
1) pomoc materialną;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
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b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych
zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia terapeutyczne;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu
kształtowania ich aktywności i kreatywności.
§5
Pomoc materialna
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel.
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji,
umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub
motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak
i motywacyjnym.
§6
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami
ćwiczeniowymi w szkole
1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania
ustalonych dla szkoły podstawowej.
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające
postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych
mających postać elektroniczną. Materiały ćwiczeniowe może udostępniać lub przekazać uczniom
bez obowiązku zwrotu.
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału
edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub
materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
§7
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz
nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
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indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności;
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
1) oddziału klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych;
a) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
b) zajęć logopedycznych,
c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
d) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) warsztatów;
8) porad i konsultacji.
6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły
informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia.
8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym.
9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
10. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
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2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5) pielęgniarki szkolnej;
6) pomocy nauczyciela;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego.
12. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub
specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.
13. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
Rozdział IV
Organy szkoły
§8
Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły;
2) Rada pedagogiczna;
3) Rada rodziców;
4) Samorząd uczniowski.
§9
1. Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły - ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę szkoły;
6) powierzenie stanowiska wicedyrektora oraz odwołanie z tego stanowiska, jak również określanie
zakresu zadań i powierzanie obowiązków wicedyrektorowi, w przypadku gdy w szkole utworzono
stanowisko wicedyrektora;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi między innymi w organizacji praktyk pedagogicznych
i realizacji działań poszerzających ofertę szkoły;
8) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły;
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9) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
10) współpracowanie z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie
imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
11) współpracowanie z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;
12) wykonywanie zadań przewodniczącego rady pedagogicznej;
13) kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka
w obwodzie, w którym mieszka dziecko;
14) na wniosek rodziców, odraczanie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
o jeden rok szkolny;
15) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności
szkoły;
16) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę
lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
17) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych za zgodą organu prowadzącego szkołę i po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
18) opracowanie arkusza organizacji szkoły;
19) ocenianie pracy nauczycieli;
20) przyznawanie uczniom nagród i nakładanie kar;
21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor szkoły czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego.
3. Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
5. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
5) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę.
6. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
7. Dyrektor wykonując swoje zadania współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców
przestrzegając zasad zawartych w regulaminach powyższych organów, jak również ze
środowiskiem lokalnym i władzami oświatowymi.
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8. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły,
na wniosek zespołu.
§ 10
Rada pedagogiczna
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji
jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków rady
pedagogicznej.
6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
1) Protokolanta wyznacza przewodniczący rady pedagogicznej.
7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw,
których ujawnienie mogło by naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły, poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej.
§ 11
1. Do zadań i kompetencji rady pedagogicznej w szczególności należy:
1) Kompetencje stanowiące:
a) przygotowanie statutu szkoły lub jego zmian;
b) planowanie i zatwierdzanie planu pracy szkoły;
c) opracowanie szczegółowych zasad systemu oceniania w szkole;
d) okresowe i roczne analizowanie stanu nauczania i wychowania oraz zatwierdzanie wyników
klasyfikacji i promowania uczniów;
e) określenie, w których przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Pomorskiego Kuratora
Oświaty z wnioskiem o przeniesienia ucznia do innej szkoły;
f) podejmowania uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu
ich projektów przez radę rodziców;
g) organizowanie wewnętrznego samokształcenia;
h) współdziałanie z rodzicami.
2) Zatwierdzenie:
a) wniosków wychowawców klas w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar;
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b) szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
3) Opiniowanie:
a) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
b) projektu planu finansowego szkoły;
c) wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród Kuratora, Prezydenta
Miasta Gdańska i Ministra oraz innych ważnych wyróżnień;
d) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego i płatnych dodatkowo zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;
e) kandydatury wicedyrektora wskazanej przez dyrektora.
4) Występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora.
5) Występowanie z wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
6) Występowanie z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela.
2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji określa regulamin rady pedagogicznej.
§ 12
Rada rodziców
1. Rada rodziców jest społecznym organem w systemie oświaty, którego skład, tryb wyboru
członków oraz tryb działania określają przepisy Ustawy.
2. Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów i wspiera działalność statutową
szkoły.
3. Głównym celem rady rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji
szkoły.
4. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
5. Do zadań rady rodziców należy w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań szkoły;
2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
5) współpraca ze środowiskiem lokalnym;
6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym
działającym w szkole;
7) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie
i środowisku lokalnym;
8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,
zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną, i w związku z tym ustalenie zasad
użytkowania pozyskanych środków;
9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły;
10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań rady na szczeblu
oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału klasy
i szkoły;
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11) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Regulaminu rady rodziców;
12) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły;
13) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
14) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres
stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie
wstrzymuje postępowania;
15) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku
braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
16) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;
17) opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
6. Rada rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela
stażysty;
2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
7. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady
rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
8. Tryb wyboru członków rady:
1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
2) wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;
3) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły;
4) do rady rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

§ 13
Samorząd uczniowski
1. W szkole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
6. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej wobec dyrektora, rady pedagogicznej
i rady rodziców;
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2) przedstawianie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich
sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
g) prawo do występowania w obrona ucznia, wobec którego została orzeczona kara.
3) Współdecydowanie o:
a) formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych;
b) sprawach porządkowych – strój, obuwie;
c) sposobie spędzania czasu wolnego na przerwach międzylekcyjnych.
6. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8. Szczegółowy zakres działań, zadań oraz kompetencji samorządu uczniowskiego określa
regulamin samorządu uczniowskiego.
§ 14
1. Każdy z wymienionych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji.
2. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich ściśle współpracując i wymieniając informacje
o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
3. Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli
poszczególnych organów.
4. W sprawach konfliktowych wyrokuje komisja rozjemcza powołana przez radę pedagogiczną.
5. Przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzianego uczestnictwa
w zebraniach innych organów.
6. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
7. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego
trybu:
a) spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez
wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów;
b) strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”
z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające;
c) rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady
postępowania:
1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:
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a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady
pedagogicznej;
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można
zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
2) konflikt dyrektor – rada rodziców:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady
rodziców z udziałem dyrektora;
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc
w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między dyrektorem
szkoły a wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego
w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.
4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski:
a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym
zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu
uczniowskiego oraz dyrektora.

Rozdział V
Organizacja szkoły
§ 15
1. Organizacja roku szkolnego:
1) rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy – 31 sierpnia następnego roku;
2) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września,
a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek
lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu
1 września;
3) terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego;
4) zajęcia lekcyjne odbywają się przez 5 dni w tygodniu;
5) w szkole mogą być organizowane zajęcia wychowawcze, opiekuńcze, zajęcia sportowe, koła
zainteresowań, imprezy kulturalne, wycieczki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapeutyczne
i rehabilitacyjne.
§ 16
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu
nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 21
kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29
maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
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2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć
prowadzonych w grupach;
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać
w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć
edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją
o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces
kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych
nauczycieli;
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
§ 17
W szkole tworzy się stanowiska funkcyjne:
1) wicedyrektora – od 12 oddziałów 1 stanowisko oraz inne stanowiska kierownicze za zgodą
organu prowadzącego;
2) opiekuna stażu;
3) wychowawcy oddziału.
§ 18
1. Do zadań i kompetencji wicedyrektora należy w szczególności:
1) nadzorowanie pracy zespołów powołanych do opracowania rocznego planu pracy szkoły
i tygodniowego rozkładu zajęć;
2) kontrolowania realizacji zadań zawartych w planach;
3) podejmowania działań zmierzających do podnoszenia poziomu i sprawności szkoły;
4) kontrolowania dyscypliny pracy nauczycieli;
5) otaczania opieką nauczycieli początkujących i studentów odbywających praktyki pedagogiczne;
6) organizowania nauczania indywidualnego;
7) gromadzenia informacji związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniów, pracą kół
zainteresowań oraz wynikami konkursów i zawodów;
8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie z dyrektorem oceny pracy nauczycieli
według ustalonego podziału;
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9) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie dokumentacji w tym
zakresie;
10) rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępczych oraz naliczanie innych świadczeń
wynikających z obowiązujących przepisów;
11) zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności.
2. W wykonywaniu swoich zadań wicedyrektor współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.
§ 19
Zadania opiekuna stażu:
1) W myśl artykułu 9c § 5 KN, zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy,
w szczególności w przygotowywaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego
nauczyciela oraz opracowania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
§ 20
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji stanowisk kierowniczych i funkcyjnych ustala dyrektor
szkoły.
§ 21
1. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania według ustalonego
planu nauczania.
2. Szkoła pracuje w oparciu o stworzony przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez rodziców
program wychowawczo-profilaktyczny oraz szkolny zestaw programów nauczania, przyjęty do
realizacji przez radę pedagogiczną.
3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale przedszkolnym i w oddziale klasowym powinna wynosić
do 25, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. W klasach integracyjnych, liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 15 do 20 uczniów,
w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów
w oddziale może być inna od liczby określonej w pkt 3 i 4.
6. Uczeń nie zamieszkały w rejonie szkoły lub wykazujący niedostosowanie społeczne, lub
sprawiający szczególne problemy wychowawcze, lub będący zagrożeniem dla innych uczniów,
może zostać przeniesiony do innej szkoły.
§ 22
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego. Rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 23
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1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60
minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy na podstawie ramowych planów nauczania.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust.2.
4. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I - III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej
niż 25 uczniów.
5. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów
jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4.
6. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły
może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 5, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad
liczbę określoną w ust. 4.
7. Liczba uczniów w oddziale klas I - III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I - III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 6 i 7,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
9. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
10. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół
Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub specjalistów w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
2) w przypadku oddziału klas I - III szkoły podstawowej - asystenta lub,
3) pomoc nauczyciela.
11. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust.
11 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń
zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I - III szkoły podstawowej - asystenta lub,
3) pomoc nauczyciela.
12. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie
oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.

§ 24
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Dla ucznia ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, dyrektor szkoły ma prawo ustalić,
na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, indywidualny program
nauczania, indywidualną organizację zajęć edukacyjnych, oraz zajęć rewalidacyjnych.
§ 25
Organizacja zajęć pozalekcyjnych w danym roku szkolnym jest uzależniona od potrzeb uczniów
i możliwości placówki.
§ 26
1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych nowożytnych oraz
zajęć komputerowych i informatyki.
2. Podział na grupy na zajęciach z języków obcych nowożytnych i zajęć komputerowych
i informatyki jest obowiązkowy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
3. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów, można dokonać podziału na grupy
po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.
4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
5. W oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, na zajęciach, o których mowa w ust. 1–3, podział na grupy jest obowiązkowy,
z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5
uczniów.
6. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od
realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców.
7. Na zajęciach pozalekcyjnych grupa uczniów stanowi minimum 5 osób – ostateczna decyzja
należy do dyrektora szkoły.
8. Zajęcia specjalistyczne; korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne oraz inne
o charakterze terapeutycznym, mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 27
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej
1. 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,
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża dyrektor szkoły, po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej
i rady rodziców.
3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady pedagogicznej.
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§ 28
Organizacja wolontariatu szkolnego
1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
2. W szkole może być prowadzona działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na
zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym dyrektora szkoły.
3. Z osobą/instytucją prowadzącą wolontariat dyrektor szkoły podpisuje umowę dot. realizacji
wolontariatu.
4. Podczas zajęć prowadzonych przez wolontariusza, opiekę nad uczniami musi sprawować
nauczyciel lub inny pracownik pedagogiczny szkoły.
5. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu
są prowadzone bezpłatnie.
§ 29
1.Szkoła przyjmuje studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli lub specjalistów na
praktyki pedagogiczne.
1) Pisemne porozumienie ze szkołą wyższą w sprawie realizacji praktyk zawiera dyrektor szkoły.
2) Decyzję o przyjęciu danego studenta na praktyki podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę
możliwości organizacyjne szkoły.
§ 30
Biblioteka szkolna
1. W szkole funkcjonuje biblioteka.
2. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych oraz zainteresowań uczniów;
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
3) wdrażanie do poszanowania książki;
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
6) współdziała z nauczycielami;
7) rozwija życie kulturalne szkoły;
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.
3. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1) właściwą obsadę personalną;
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów
bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do
samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.
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4. Do zadań biblioteki należy w szczególności:
1) gromadzenie księgozbioru, czasopism metodycznych, kulturalno-oświatowych, popularnonaukowych i innych materiałów pomocniczych służących do realizacji zadań szkoły;
2) upowszechnianie literatury i inspirowanie czytelnictwa przez np.: konkursy, wystawy, imprezy
czytelnicze;
3) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;
4) realizowanie programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
5) włączanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pracach biblioteki;
6) popularyzowanie księgozbioru pedagogicznego wśród rodziców.
5. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania:
1) gromadzi i opracowuje zbiory;
2) umożliwia korzystanie ze zbiorów w bibliotece i czytelni;
3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów;
4) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych;
5) udostępnia książki i inne źródła informacji;
6) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk czytania
i uczenia się;
8) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;
9) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły;
10) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów;
11) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych;
12) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły.
6. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) uczniami;
2) nauczycielami i wychowawcami;
3) rodzicami;
4) innymi bibliotekami.
7. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:
1) gminą;
2) władzami lokalnymi;
3) ośrodkami kultury;
4) innymi instytucjami.
8. Szczegółowe zasady pracy biblioteki i czytelni oraz zasady korzystania z ich zbiorów określa
regulamin biblioteki.
§ 31
W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła poprzez
wychowawców oraz pedagoga szkolnego organizuje współpracę z poradniami psychologicznopedagogicznymi oraz innymi ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla rodziców
i dzieci.
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§ 32
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania,
opieki i profilaktyki
1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców
oraz zebrania.
3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może
być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu
z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym
terminie.
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn
trudności w nauce:
a) na zebraniach,
b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem,
konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi
prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.
6. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania w terminie 7 dni, nieobecności dziecka na zajęciach
edukacyjnych w formie pisemnej, na obowiązującym w szkole druku, podpisanym przez
rodzica/opiekuna prawnego.
§ 33
Świetlica szkolna
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
lub prawnych opiekunów lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe
dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. Świetlica pełni funkcje:
1) opiekuńczą;
2) wychowawczą;
3) profilaktyczną;
4) edukacyjną.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25.
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5. O ile pozwalają na to warunki należy tworzyć oddzielne grupy świetlicowe dla dzieci
najmłodszych.
6. Działalność świetlicy określa regulamin i plan pracy przygotowany na każdy rok szkolny.
§ 34
Stołówka szkolna
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole jest prowadzona stołówka.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor
szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. 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.
5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może zwolnić rodziców 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.

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 35
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określa Karta Nauczyciela i Kodeks
Pracy.
3. W klasach integracyjnych dyrektor szkoły zatrudnia dodatkowo nauczycieli ze specjalnym
przygotowaniem pedagogicznym, jako nauczycieli wspomagających.
4. W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę dyrektor zatrudnia specjalistów: logopedę,
psychologa, rehabilitanta, reedukatora, rewalidatora, terapeutę i innych - zgodnie z aktualnymi
potrzebami.
5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły
zatrudnia dodatkową pomoc.
6. W celu zapewnienia pełnego rozwoju dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi szkoła
może współpracować z terapeutami indywidualnymi będącymi pracownikami instytucji
pozaszkolnych i z wolontariuszami.
§ 36
1. Nauczyciel kierując się dobrem ucznia realizuje cele i zadania szkoły. Prowadzi pracę
dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także
za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece
w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć
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bibliotecznych, w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu,
w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę;
2) zapewnienie higienicznych warunków pracy;
3) wspólnie z pedagogiem szkolnym rozpoznanie środowiska ucznia;
4) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie
ich zaspokojenia;
5) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;
6) oddziaływanie w kierunku rozwoju psychofizycznego uczniów;
7) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
8) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
9) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
10) dokonywanie bezstronnej i obiektywnej oceny uczniów;
11) poszanowanie godności osobistej każdego ucznia;
12) organizowanie zajęć wychowawczych dla uczniów klasy, także poza godzinami zajęć
dydaktycznych;
13) dbanie o powierzone pomieszczenia, pomoce naukowe i sprzęt szkolny;
14) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
3. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał rady pedagogicznej, a także zachowanie
tajemnicy państwowej i służbowej, w tym nie ujawnianie spraw omawianych na zebraniach rad,
które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
§ 37
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół
przedmiotowy.
2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji
w sprawie wyboru programu nauczania;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania
wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego
dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i ich wyposażenia;
5) opiniowanie innowacyjnych, autorskich programów nauczania;
6) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji
w oddziałach klas I - III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału
edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV - VIII oraz materiałów
ćwiczeniowych;
7) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne
i możliwości psychofizyczne uczniów;
8) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów;
9) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
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10) prowadzenie lekcji otwartych;
11) wymiana doświadczeń;
12) opracowywanie raportu o wynikach egzaminu.
§ 38
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności oddziaływań wychowawczych zaleca się przejście
nauczyciela wspomagającego uczącego w klasach I - III do drugiego etapu edukacji.
3. Rodzice i uczniowie mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o dobór bądź zmianę
wychowawcy klasy.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy;
2) kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa oraz poczucia
odpowiedzialności za własne czyny i słowa;
3) kształtowanie postawy miłości do Ojczyzny, poszanowania tradycji i symboli narodowych;
4) kultywowania tradycji szkolnych i działań związanych z osobą patrona;
5) wszechstronne poznanie osobowości uczniów;
6) inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
7) otaczanie szczególną opieką uczniów zdolnych;
8) wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej;
9) rozwijanie samorządowych form życia społecznego;
10) systematyczne kontrolowanie postępów w nauce i zachowaniu wychowanków;
11) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale w celu koordynowania działań
wychowawczych;
12) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
13) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego;
14) organizowanie procesu orientacji zawodowej;
15) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
16) informowanie rodziców o wynikach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu
uczniów oraz organizowanie wzajemnych kontaktów, prowadzenie dokumentacji pracy
dydaktyczno – wychowawczej w oddziale klasy, w tym opracowanie planu pracy wychowawczej,
5. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych
jednostek i instytucji oświatowych i naukowych.
§ 39
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, programów
indywidualnych oraz indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów
integrowanych a także ich modyfikowanie w miarę potrzeb.
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§ 40
1. Szkoła otacza opieką uczniów w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
1) stałej opieki i kontroli miejsca, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia usuwa lub
niezwłocznie zawiadamia dyrekcję szkoły;
2) upowszechniania wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowania właściwych
postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
3) sprawdzania obecności uczniów i odnotowywania tego faktu w dzienniku lekcyjnym;
4) prowadzenia rzetelnie i na bieżąco dokumentacji pracy i ucznia.
3. Nauczycielowi nie wolno:
1) pozostawić uczniów bez opieki;
2) usunąć ucznia bez opieki z pomieszczenia, w którym prowadzi zajęcia;
3) wysyłać ucznia poza teren szkoły podczas zajęć i przerw;
4) korzystać z telefonu komórkowego w czasie prowadzenia zajęć, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa lub wykorzystania telefonu w celu realizacji zajęć.
4. Opiekunowie klaso-pracowni oraz pomieszczeń sportowych opracowują odpowiednie
regulaminy zawierające zasady korzystania z urządzeń. Stanowią one część składową regulaminu
uczniowskiego.
5. Przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkoły mają zastosowanie przepisy
wynikające z obowiązku przestrzegania bhp. Kierownik wycieczki opracowuje „Kartę wycieczki”
oraz regulamin.
6. Przy organizacji imprez szkolnych opracowywana jest przez organizatora „Karta imprezy”.
§ 41
1. Nauczyciele i wychowawcy realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze ściśle
współpracują z rodzicami uczniów.
2. W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do:
1) znajomości zamierzeń i zadań dydaktyczno-wychowawczych oddziału i szkoły;
2) zapoznania z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminu po klasie ósmej;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów, a także trudności w nauce
swojego dziecka;
4) poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz wyboru dalszego kształcenia;
5) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii, uwag i wniosków na temat pracy szkoły;
6) wnioskowania o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, przynajmniej cztery razy w roku, a także umożliwia
spotkania indywidualne związane z wymianą informacji oraz dyskusją na tematy wychowawcze.
§ 42
1. Wychowawcy mają obowiązek zgłaszania wraz z uzasadnieniem do pedagoga szkolnego
uczniów, u których zaobserwowano trudności w nauce, zaburzenia w zachowaniu lub inne
nieprawidłowości rozwojowe.
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2. Pedagog szkolny, po uzyskaniu zgody rodziców, kieruje ucznia na konsultacje do psychologa
szkolnego lub innego specjalisty. W razie konieczności sugeruje konsultację w poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
3. Po dostarczeniu przez rodziców opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagog
szkolny wraz z wychowawcą ustalają formę i zakres udzielanej pomocy.
§ 43
Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych szkoły nie wymienione w statucie są zbieżne
z aktami prawnymi wyższej rangi, obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział VII
Uczniowie szkoły
§ 44
1. Odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauka w zakresie szkoły podstawowej
jest obowiązkowa.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
4. Warunki przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do szkoły podstawowej reguluje
Ustawa – Prawo oświatowe oraz Zasady przyjmowania do oddziału przedszkolnego i do
Szkoły Podstawowej nr 44 im. A. Mickiewicza w Gdańsku w tym do klasy pierwszej.
5. Za wychowanie i rozwój dziecka główną odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Ponadto mają obowiązek:
1) dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;
3) stworzyć dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć;
4) realizować ustalenia wynikające z zaleceń nauczycieli pracujących z dzieckiem.
6. Rodzice uczniów ponoszą prawną i materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na
terenie szkoły przez ich dzieci.
§ 45
1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie, a przez swoich przedstawicieli
uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i są współodpowiedzialni za jego
realizację.
2. Uczeń ma prawo do:
1) bycia poinformowanym o przysługujących mu prawach oraz odwołania się w przypadku ich
naruszenia;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania;
3) opieki wychowawczej;
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4) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
5) poszanowania godności osobistej;
6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania;
8) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
9) zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami;
10) pomocy w przypadku trudności w nauce i wszelkich innych form pomocy niezbędnych
do właściwego rozwoju;
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
12) korzystania z opieki zdrowotnej dostępnej na terenie szkoły;
13) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
14) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach zainteresowań i innych formach zajęć
pozalekcyjnych;
15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych i księgozbioru;
16) pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych;
17) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
18) uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku.
3. Do obowiązków ucznia należy:
1) właściwe zachowanie się podczas zajęć edukacyjnych poprzez:
a) aktywne uczestniczenie z zachowaniem zasady adekwatności do danej sytuacji;
b) punktualne uczęszczanie;
c) nie korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
d) nie opuszczania zajęć przed upływem czasu na nie wyznaczonego;
2) przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na teren szkoły. Niedozwolone jest nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy
szkoły i osób w niej przebywających bez zgody dyrektora lub wychowawcy albo nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia;
3) właściwe zachowanie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów poprzez:
a) nie naruszanie godności osobistej innych członków społeczności szkolnej,
b) nie utrudnianie innym uczestnikom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy,
c) nie powodowanie zagrożenia bezpieczeństwa;
4) godne reprezentowanie szkoły;
5) systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności;
6) aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych, życiu zespołu klasowego i szkolnego;
7) staranie się o uzyskanie jak najwyższej oceny z zachowania;
8) odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i wszystkich pozostałych pracowników szkoły,
innych uczniów i ich rodziców;
9) dbanie o kulturę słowa w szkole i poza nią;
10) chronienie życia i zdrowia własnego oraz innych osób;
11) przestrzeganie zasad higieny;
12) dbanie o ład i porządek oraz mienie szkolne, mienie własne i innych;
13) wykonywanie poleceń nauczycieli i dyrektora szkoły związane z działalnością szkoły;
14) znajomość i przestrzeganie Statutu Szkoły oraz regulaminów obowiązujących na terenie szkoły,
których postanowienia dotyczą obowiązków lub uprawnień ucznia;
15) przestrzeganie zakazu używania wyrobów tytoniowych, picia alkoholu oraz używania środków
odurzających;
16) szczególnej dbałości o dobre imię i honor Szkoły.
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4. Strój ucznia:
1) Strój ucznia powinien być czysty, schludny oraz adekwatny do zajęć, w których uczeń
uczestniczy, tak by to nie zagrażało bezpieczeństwu jego i innych uczniów.
2) W szkole obowiązuje zmienianie obuwia. Obuwie noszone na terenie szkoły powinno być
wygodne, na niskim obcasie, dobrze trzymające się nogi, przewiewne.
3) Zajęciami wymagającymi określonego stroju są w szczególności:
a) zajęcia wychowania fizycznego – obowiązuje biała koszulka i ciemne, krótkie spodenki, dres
oraz odpowiednie obuwie sportowe;
b) zajęcia w pracowniach – ubiór ochronny zgodny z wymaganiami zawartymi w regulaminie
każdej pracowni.
4) W czasie ćwiczeń i zajęć praktycznych, w tym laboratoryjnych:
a) uczniowie mający długie włosy muszą mieć je związane;
b) należy używać jednorazowych rękawiczek, okularów ochronnych i innych środków ochrony
indywidualnej, jeśli tego wymagają wykonywane czynności;
c) należy zdjąć ozdoby, takie jak biżuteria itp.
5) W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składa się biała bluzka lub
koszula i ciemne – czarne lub granatowe – długie spodnie lub spódnica oraz ciemne półbuty.
Do koszuli / bluzki przypięta jest na lewej piersi tarcza szkolna.
§ 46
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub naruszenia praw zawartych w Konwencji o prawach
dziecka, uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy
oddziału.
2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem
samorządu uczniowskiego.
4. Skargi wnoszone są w formie pisemnej i składane w sekretariacie szkoły.
5. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez
rozpatrzenia.
6. Skargi i wnioski nienależące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze
wskazaniem właściwego adresata.
7. Wnoszący skargę otrzymuje pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
8. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje
również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
9. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które
dekretowano skargę.
10. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

§ 47
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kar
1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary określa
szczegółowo Regulamin Uczniowski.
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2. Za swoje osiągnięcia oraz wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące
nagrody:
1) pochwałę wychowawcy oddziału klasy;
2) pochwałę dyrektora szkoły na apelu szkolnym;
3) dyplom;
4) świadectwo ukończenia oddziału klasy z wyróżnieniem;
5) list pochwalny do rodziców.
3. Kara stosowana wobec ucznia ma na celu przede wszystkim zdyscyplinowanie ucznia.
Przyjmuje się, iż rodzaj kary winien być adekwatny do przewinienia popełnionego przez ucznia,
a kara powinna być jak najmniej dolegliwa, lecz jednocześnie realizująca cel, dla którego została
nałożona.
4. W Szkole przewiduje się poniższe rodzaje kar:
1) upomnienie ustne wychowawcy klasy;
2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy;
3) upomnienie pisemne udzielone przez dyrektora;
4) wezwanie ucznia i jego rodziców na rozmowę z wychowawcą klasy w obecności dyrektora
szkoły;
5) nagana pisemna udzielona przez dyrektora;
6) przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy;
7) przeniesienie ucznia do innej szkoły zgodnie z § 49;
8) skreślenie ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów.
5. Zasady stosowania kar:
1) upomnienie ustne i pisemne wychowawcy klasy - stosuje się w przypadku pierwszego
stwierdzonego naruszenia obowiązku/ów ucznia;
2) upomnienie pisemne dyrektora szkoły - stosuje się w przypadku pierwszego stwierdzonego
naruszenia obowiązku/ów ucznia powodującego zagrożenie bezpieczeństwa innych uczniów,
pracowników szkoły;
3) naganę pisemną udzieloną przez dyrektora szkoły stosuje się w przypadku stwierdzenia
naruszenia obowiązku/ów ucznia po raz kolejny przez ucznia;
4) przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy stosuje się w przypadku stwierdzenia
wielokrotnego naruszenia obowiązku/ów ucznia przez ucznia;
5) skreślenie ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów stosuje się w przypadku:
a) umyślnego i nagannego działania przynoszącego znaczną szkodę szkole, społeczności klasowej,
innym uczniom, nauczycielom lub innym pracownikom szkoły;
b) fałszowania lub niszczenia dokumentów szkolnych;
c) uporczywego nieusprawiedliwionego opuszczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
d) używania środków odurzających lub nakłaniania do tego innych;
e) spożywania alkoholu na terenie szkoły lub przebywania na jej terenie w stanie nietrzeźwym;
f) zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej, kradzieży mienia;
g) popełnienia czynów zabronionych zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub innych osób;
6) wezwanie ucznia i jego rodziców na rozmowę z wychowawcą klasy w obecności dyrektora
szkoły może być stosowane w połączeniu z karami wskazanymi w punkcie 4 niniejszego paragrafu.
6. Tryb nakładania kar:
1) podmiot nakładający kary:
a) w przypadku ust. 4 punkt 1 i 2 – wychowawca klasy;
b) w przypadku ust. 4 punkt 3, 4, 5, 6 i 8 – dyrektor szkoły;
c) w przypadku ust. 4 punkt 7 – Pomorski Kurator Oświaty na wniosek dyrektora szkoły.
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2) procedura konsultacyjna z innymi podmiotami, podmiotu nakładającego kary:
a) w przypadku ust. 4 punkt 1 i 2– wychowawca klasy samodzielnie;
b) w przypadku ust. 4 punkt 3, 4, 5, – dyrektor szkoły konsultuje z wychowawcą klasy;
c) w przypadku ust. 4 punkt 6 i 8 – dyrektor szkoły konsultuje z wychowawcą klasy i musi uzyskać
akceptację rady pedagogicznej;
d) w przypadku ust. 4 punkt 7 - dyrektor szkoły konsultuje z wychowawcą klasy, musi uzyskać
opinię rady rodziców oraz akceptację rady pedagogicznej.
3) podmiot uprawniony do występowania z wnioskiem o nałożenie kary:
a) nauczyciele i pracownicy szkoły;
b) uczniowie;
c) rodzice uczniów.
4) podmioty zawiadamiane, prócz ucznia o nałożeniu kary:
a) w przypadku ust. 4 punkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – rodzice/opiekunowie prawni ucznia;
b) w przypadku ust. 4 punkt 7 i 8 - rodzice/opiekunowie prawni ucznia, organ prowadzący,
właściwy kurator oświaty;
c) jeśli w wyniku niewłaściwego zachowania ucznia zostały poszkodowane inne osoby, mogą one
zostać powiadomione o wymierzonej karze.
7. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
8. Ukarany uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary.
9. Odwołanie składają do dyrektora rodzice ukaranego ucznia lub pełnoletni uczeń na piśmie
z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania nałożonej kary, ze wskazaniem czy
odwołujący się żąda zmiany kary na inną, czy też uznaje, iż ukaranie nie powinno mieć miejsca.
10. Odwołanie zawierające braki formalne lub złożone po terminie, nie będzie rozpatrywane.
O przyczynie braku rozpatrzenia dyrektor szkoły powiadamia na piśmie składającego odwołanie.
11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.
12. Rozstrzygnięcie dyrektora szkoły jest ostateczne.
13. Tryb odwoławczy wskazany w niniejszym paragrafie w ust. 8 - 12 nie dotyczy kary –
przeniesienie ucznia do innej szkoły. Od decyzji kuratora oświaty w sprawie przeniesienia ucznia
do innej szkoły, przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z aktualnymi
przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257).
14.Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu –
6 miesięcy, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
15. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym
niż 3 dni.
§ 48
Przeniesienie ucznia do innej szkoły
W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą rady
pedagogicznej i opinią samorządu uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora
Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich
możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:
1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne;
3) wchodzi w konflikt z prawem;
4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
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5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych
uczniów;
6) posiada lub rozpowszechnia:
a) środki odurzające lub środki zastępcze w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) lub inne substancje
psychoaktywne;
b) alkohol;
c) treści wulgarne lub obraźliwe, w tym uwłaczające lub mające na celu poniżenie innych uczniów
lub pracowników szkoły, niezależnie od formy lub nośnika, na jakim zostały utrwalone;
d) treści dyskryminujące ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie wyznanie,
niepełnosprawność lub w jakikolwiek inny sposób; niezależnie od formy lub nośnika, na jakim
zostały utrwalone;
7) dokonuje kradzieży lub włamań;
8) demoralizuje innych uczniów;
9) stwarza sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu uczniów lub pracowników
szkoły w tym zastraszania, uporczywego nękania;
10) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
11) jest agresywny - dokonuje pobić;
12) używa przemocy fizycznej i psychicznej, w tym cyberprzemocy, w stosunku do innych
uczniów i dorosłych;
13) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego;
14) dokonuje publicznego rozpowszechniania, niezależnie od nośnika, nieprawdziwych informacji
dotyczących szkoły lub informacji mogących powodować utratę zaufania do szkoły jako instytucji,
jej pracowników oraz innych uczniów.
§ 49
Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia oraz zasady postępowania w szkole określa Regulamin
Uczniowski.
Rozdział VIII
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
§ 50
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu wspieranie uczniów i ich rodziców
w:
1) wyborze drogi kształcenia;
2) wyborze zawodu zgodnego z ich uzdolnieniami i predyspozycjami;
3) odpowiednim zaplanowaniu ich kariery zawodowej;
4) poszukiwaniu informacji o polskim i europejskim rynku pracy.
2. Dyrektor wyznacza nauczyciela, który koordynuje wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego w Szkole.
3. Nauczyciel koordynujący wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego:
1) współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
w zakresie ramowych planów nauczania;
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2) współdziała w zakresie doradztwa zawodowego z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem
szkolnym, psychologiem szkolnym oraz nauczycielem-bibliotekarzem;
3) opracowuje i przedstawia dyrektorowi szkolne programy i inicjatywy w zakresie doradztwa
zawodowego;
4) współpracuje ze szkołami na kolejnych etapach edukacji uczniów.
Rozdział IX
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 51
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
2. Ocenianie uczniów ma na celu:
1) informowania 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 dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
6) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
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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.
§ 52
Informowanie rodziców na początku roku
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
bieżących, 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 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania
oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na
postać i sposób przekazywania tych informacji.
§ 53
Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej
opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
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4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy
szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia, z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność - na wniosek
rodzica, lub
1) zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach
edukacyjnych – bez wniosku rodzica.
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego.
10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 54
Uzasadnianie oceny i wgląd do prac
1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu na lekcji uczniowi.
4. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie
pisemnej lub dokumentowej.
5. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) odwołać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania –
do kryteriów ocen zachowania;
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2) przekazać uczniowi / rodzicowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą
egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
§ 55
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze).
2. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na zakończenie
pierwszego półrocza.
4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w oddziałach
klas I - III w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych - ustala się jedną roczną, opisową ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych - ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
6. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo
najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji
śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjno- terapeutycznym.
8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
10. W oddziałach klas I- III
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości
narodowej, są ocenami opisowymi;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródroczna i roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
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12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:
1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, są ustalane według skali:
a) stopień celujący - 6,
b) stopień bardzo dobry- 5,
c) stopień dobry - 4,
d) stopień dostateczny- 3,
e) stopień dopuszczający - 2,
f) stopień niedostateczny - 1.
2) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plus tj. „+” i minus tj. „–”. Plus tj.„+” oznacza
osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, a minus tj. „-” oznacza niższą kategorię
wymagań.
3) Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym stosowanie plusów „+” oraz minusów „-„ , za
w szczególności brak lub dobre przygotowania do zajęć, poziom aktywności na zajęciach.
4) Roczne oceny klasyfikacyjne oraz oceny końcowe z zajęć edukacyjnych są ustalane według
skali:
a) stopień celujący - 6,
b) stopień bardzo dobry- 5,
c) stopień dobry - 4,
d) stopień dostateczny- 3,
e) stopień dopuszczający - 2,
f) stopień niedostateczny - 1.
5) Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe zapisywane są w pełnym brzmieniu i nie
posiadają plusów i minusów.
13. Stopnie, o których mowa w ust. 12 pkt 3 lit. a - e są ocenami pozytywnymi natomiast
negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 12 pkt 3 lit. f.
14. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,
muzyki i plastyki 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 systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
16. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według
następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
19. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe
obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
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2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
21. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
22. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
23. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną
końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną.
§ 56
Ocenianie bieżące
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
2. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie,
w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. Oceny te są jawne zarówno
dla ucznia, jak i jego rodziców oraz ustalane na podstawie znanych im kryteriów. Zachowanie
ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego
przedmiotu.
3. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane w sposób ustny lub pisemny; formę
sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu.
4. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest sprawdzian, obejmujący swoim
zakresem całość lub część zrealizowanego materiału, z tym, że:
1) nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania sprawdzianu i zapisania go w dzienniku,
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
2) w jednym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w tygodniu - trzy sprawdziany, (nie
wliczając w ustaloną ilość prac poprawkowych). Możliwe jest przeprowadzenie kolejnego
sprawdzianu w danym tygodniu, jeżeli nie odbył się on w pierwotnie ustalonym terminie z powodu
przeniesienia na prośbę uczniów;
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3) sprawdziany powinny być poprawione i ocenione w terminie do 14 dni z wyłączeniem
sprawdzianów z języka polskiego, w przypadku których czas ten jest wydłużony do 21 dni,
omówione z uczniami i przechowywane przez nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego;
4) na prośbę rodziców ucznia sprawdzone i ocenione sprawdziany oraz inna dokumentacja,
dotycząca oceniania ucznia, powinna być udostępniona rodzicom.
5. Inne prace pisemne to:
1) kartkówka, polegająca na sprawdzeniu wiedzy bieżącej, powinna zawierać materiał
maksymalnie z trzech ostatnich tematów lekcji;
2) prace domowe (a w szczególności wypracowania, prezentacje, projekty i zadania).
6. Ocenę śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel na podstawie ocen
uzyskanych w danym półroczu i roku.
§ 57
Informacja o ocenach klasyfikacyjnych
1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ustalają śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według kalendarza ustalonego przez radę pedagogiczną na
dany rok szkolny.
2. Wychowawca oddziału ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania po
zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek przed zakończeniem semestru
poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach
niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach
niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów w formie pisemnej.
4. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu lekcji do
dziennika lekcyjnego;
2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych
oddziałów prowadzonym przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na
zebraniu lub przesłaniem tych informacji przez dziennik elektroniczny. Przesłanie informacji w ten
sposób uważa się za skutecznie doręczone, jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.
5.Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów ma prawo zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.
§ 58
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu

39
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki,
muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego
oceny z zachowania.
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej
i ustnej komisja powołana przez dyrektora szkoły.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok
nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
- dyrektor szkoły lub wicedyrektor, jako przewodniczący,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia, jako egzaminator,
- nauczyciel pokrewnych zajęć, jako członek komisji,
- wychowawca pełniący funkcję sekretarza.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub
przechodzi z innej szkoły przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany
ten egzamin.
12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać
egzamin w ciągu jednego dnia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 imię i nazwisko ucznia;
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 zadania egzaminacyjne;
 ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku
egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.
§ 59
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać
egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
 dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, jako przewodniczący komisji;
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
 nazwę zajęć z których był przeprowadzany egzamin;
 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 termin egzaminu poprawkowego;
 nazwę zajęć edukacyjnych;
 imię i nazwisko ucznia;
 zadania egzaminacyjne;
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 ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy
programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może 1 raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia
są realizowane w klasie programowo wyższej.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
§ 60
Egzamin ósmoklasisty
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń
spełnia te wymagania.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub
historia (od roku 2022/2023).
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności
sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest
uczniem.
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
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§ 61
Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
3. W skład komisji, wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału;
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole;
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole;
f) przedstawiciel rady rodziców;
g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły
powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji
zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 nazwa zajęć z których był przeprowadzany sprawdzian;
 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 termin sprawdzianu;
 imię i nazwisko ucznia;
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 zadania sprawdzające;
 ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 skład komisji,
 termin posiedzenia komisji,
 imię i nazwisko ucznia,
 wynik głosowania,
 ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej oceny rocznej, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
§ 62
Promowanie
1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy
programowo wyższej.
2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek
rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne
postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I - III. Decyzja rady
pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub
stanem zdrowia ucznia.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić
o promowaniu ucznia oddziału klasy I - II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu
roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej - z zastrzeżeniem § 61 pkt.10.
5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
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6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75
oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do
oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub/i etykę do średniej
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
9. Ocena z religii lub/i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie
zachowania.
10. Ocena z religii lub/i etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym
w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ———),
bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
13. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
14. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13, powtarza ostatnią klasę szkoły
i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
15. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 63
Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla według ustalonego wzoru.
§ 64
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 65
Odrębne przepisy określają:
1) używanie i przechowywanie pieczęci,
2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji,
3) zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej,
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4) zasady i tryb ubiegania się o sztandar i godło szkolne.
§ 66
1. Procedury powiadamiania rodziców uczniów szkoły o ważnych decyzjach, dotyczących
jednostki:
1) Organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala datę i godzinę spotkania
ogólnego (na terenie szkoły) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę z rodzicami uczniów tej
szkoły;
2) Dyrektor szkoły powiadamia o terminie spotkania wychowawców klas i zobowiązuje ich do
zorganizowania spotkań klasowych, na których rodzice uczniów zostaną poinformowani o terminie
spotkania ogólnego. Na spotkaniach klasowych rodzice podpisują listę obecności, potwierdzającą
przyjęcie informacji o terminie spotkania ogólnego;
3) Na spotkaniu ogólnym przedstawiciel organu prowadzącego przekazuje rodzicom decyzję.
4) Ze spotkania sporządzany jest protokół, do którego dołącza się podpisaną listę obecnych na
spotkaniu osób.

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

