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Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie.

2. Siedzibą Szkoły Podstawowej jest Grajów 177, 32-020 Wieliczka.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wieliczka.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

5. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Do obwodu szkoły należą: Grajów, Dobranowice.

7. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, w którym realizowany jest program wychowania 
przedszkolnego.
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Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§1a

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni
zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

1) znajdowali  w  szkole  środowisko  wszechstronnego  rozwoju  osobowego  w  wymiarze
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym moralnym i duchowym;

2) rozwijali  w sobie dociekliwość  poznawczą,  ukierunkowaną  na poszukiwanie prawdy, dobra
i piękna w świecie;

3) zdobywali wiedzę o uzależnieniach;

4) uczyli się asertywnych zachowań;

5) poznawali formy zdrowego stylu życia;

6) kształtowali swoją osobowość w oparciu o przyjęty ogólnie system wartości;

7) umieli wyrażać swoje poglądy i szanować poglądy innych.

§2

1.  Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności miłości do
Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się
na wartości kultur Europy i świata – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę
przyjmując uniwersalne zasady etyki.

2.  Szkoła zapewnia  każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do
wypełniania  obowiązków  rodzinnych  i  obywatelskich,  w  oparciu  o  zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

3.  Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, zapewnia każdemu dziecku prawo do kształcenia
wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju.

4.  Szkoła zapewnia bezpieczne oraz higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki.

5.  Szkoła dostosowuje treści i metody nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także
umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

6.  Szkoła zapewnia pobieranie nauki dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

7.  Szkoła zapewnia opiekę dzieciom osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki
rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
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8.  Szkoła  realizuje cele  i  zadania  wynikające z  przepisów prawa oraz  uwzględniające program
profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o
których mowa w odrębnych przepisach szkoły, a w szczególności:

1) przygotowuje  uczniów  do  świadomych  wyborów  i  osiągania  sukcesów  na  miarę  ich
możliwości;

2) wskazuje na wielkie znaczenie wartości rodzinnych;

3) wzmacnia poczucie związku ze wspólnotą szkolną;

4) zapewnia  bezpieczną  i  dobrze  wyposażoną  szkołę  oraz  w  pełni  wykwalifikowaną  kadrę
pedagogiczną.

9. Do zadań szkoły w zakresie nauczania należy w szczególności:

1) nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

3) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia;

4) organizacja nauki religii na życzenie rodziców.

10. Zadaniem szkoły w zakresie kształtowania umiejętności jest w szczególności:

1) skuteczne porozumiewania się w różnych sytuacjach;

2) prezentowanie własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi;

3) uczenie  efektywnego  współdziałania  w  zespole  i  pracy  w  grupie,  budowanie  więzi
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania
przy zachowaniu obowiązujących norm.

11. Do zadań szkoły w zakresie wychowania należy w szczególności:
1) umożliwienie uczniom  podtrzymywania  poczucia  tożsamości  narodowej  i  religijnej,  a  w

szczególności naukę języka ojczystego oraz historii i kultury;

2) zapewnienie uczniom w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze
intelektualnym, społecznym, estetycznym i moralnym;

3) rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej  na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie;

4) uświadamianie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i
całej edukacji na danym etapie;

5) kształtowanie patriotyzmu i przywiązania do tradycji narodowych i lokalnych;

6) rozwijanie demokratycznych reguł współdziałania w grupie;
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7) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw
wobec problemów ochrony środowiska.

§3

1. Szkoła diagnozuje możliwości, predyspozycje i potrzeby dziecka poprzez obserwację, rozmowy z
rodzicami, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ankiet, itp.

2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz do dalszego
kształcenia się poprzez:

1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego  do potrzeb i możliwości
uczniów;

2) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do potrzeb i możliwości psychofizycznych
uczniów  a w szczególności:

a) stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania;
b) uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności;
c) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości

finansowych szkoły;
d) tworzenie  warunków  do  wszechstronnego  rozwoju  uczniów  zgodnie  z  ich  potrzebami  i

możliwościami intelektualnymi;
e) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć  szkolnych

uczniów;
f) poszukiwanie instytucji wspierających rozwój dzieci wybitnie uzdolnionych.

g) prowadzenie:
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacji indywidualnej

- nauczania indywidualnego dla dzieci chorych i innych stale lub okresowo niezdolnych do nauki w
warunkach szkolnych;

- kół przedmiotowych, zainteresowań i sportowych
h) umożliwienie  korzystania  z  pomocy  pedagoga  szkolnego  oraz  porad  specjalistycznych  w

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieliczce,
i) umożliwienie uczniom uzdolnionym: 
- udziału w różnorakich konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

- wypełniania obowiązku szkolnego poza szkołą;

- przyspieszenia promocji;

- korzystania z indywidualnego toku lub programu nauki;

- wcześniejszego wypełniania obowiązku szkolnego.
3. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze dziecka – wspierając w tym względzie rodziców –

stosownie do jego wieku potrzeb i warunków szkoły. W tym celu:
1) realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uchwalone przez  Radę Pedagogiczną 

w porozumieniu Radą Rodziców z ;
2) systematycznie monitoruje zachowanie dzieci;
3) kultywuje dobre tradycje;
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4) szczególnie dba o to aby powierzać obowiązki wychowawcy klasy nauczycielom, którzy staną
się dla wychowanków autorytetami;

5) umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich;
6) poznaje środowisko rodzinne ucznia;
7) współpracuje z innymi instytucjami wychowawczymi;

8) organizuje i  prowadzi różne formy działań  w zakresie krajoznawstwa i  turystyki zgodnie z
odrębnymi przepisami;

9) dba o to, by uczniowie w trakcie zajęć szkolnych organizowanych na terenie szkoły jak i  poza
nią czuli się bezpiecznie, tak pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Służyć  temu winno w
szczególności:

a) poszanowanie godności osobistej ucznia,
b) dbałość o jego dobro i troska o zdrowie,
c) honorowanie podmiotowości ucznia,
d) tworzenie w szkole miłej i przyjaznej atmosfery przez wszystkich członków społeczności szkolnej,
e) wzbudzanie u ucznia pozytywnej motywacji do pracy,
f) kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich,
g) właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć uwzględniającego równomierne rozłożenie zajęć w 

poszczególnych dniach tygodnia różnorodność zajęć w każdym dniu oraz obciążenie pracą domową 
zgodnie z zasadami higieny,

h) dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
i) właściwe oświetlenie wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych,
j) pełnienie przez nauczycieli w odpowiedzialny sposób dyżurów zgodnie z ustalonym w szkole 

harmonogramem,
k) systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego,
l) uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) znaczenia zdrowia i dbałości o nie,
m) kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów asertywności odpowiedzialności, wytrwałości i 

rzetelności;
n) kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny siebie i innych poznawania uczuć 

i opanowywania własnych emocji oraz porozumiewania się;
10)wspiera pod względem organizacyjnym oraz informuje rodziców dzieci niepełnosprawnych 

o możliwościach kształcenia i opieki;
11)na miarę swoich możliwości wspiera dzieci z rodzin najuboższych;
12)sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej, współpracując 

z innymi instytucjami na mocy odrębnych przepisów;
13)zapewnia bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych przez Szkołę zajęć;
14)dyrektor Szkoły ustala harmonogram pełnienia dyżurów nauczycielskich.

§4

1. Dyrektor  Szkoły  powierza  każdy  oddział  szczególnej  opiece  wychowawczej  jednemu
nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca
prowadził swój oddział przez cały tok nauczania,
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3. W przypadku  dłuższej  nieobecności  wychowawcy klasy  dyrektor  Szkoły  powierza  obowiązki
wychowawcy klasy innemu nauczycielowi.

4. Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców może dokonywać zmiany wychowawcy klasy:

1) pisemny wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie powodu zmiany wychowawcy;

2) wniosek powinien być podpisany przez co najmniej połowę rodziców tej klasy;

3) w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku dyrektor powinien zorganizować zebranie
z rodzicami całej klasy;

4) po dokładnym przeanalizowaniu zaistniałej  sytuacji,  dyrektor podejmuje decyzję  w sprawie
zmiany bądź pozostawienia bez zmian wychowawstwa;

5) dyrektor  zawiadamia  Radę  Klasową  o  swojej  decyzji  w  ciągu  3  dni  od  daty  spotkania  z
rodzicami.

5. Wychowawca klasy:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia i przygotowanie ucznia do pełnienia ról w życiu
dorosłym;

2) jest animatorem życia zbiorowego, negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz-
zespołowych oraz między uczniami a dorosłymi;

3) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;

4) planuje i  organizuje wspólnie z uczniami i  ich rodzicami różne formy życia zespołowego,
rozwijające jednostki i integrujące klasę;

5) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

6) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania  wychowawcze  wobec  ogółu  uczniów,  także  wobec  tych,  którym  potrzebna  jest
indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi
trudnościami, niepowodzeniami);

7) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-
wychowawczych ich dzieci;

8) współpracuje  z  pedagogiem szkolnym i  innymi  specjalistami  świadczącymi  kwalifikowaną
pomoc  w  rozpoznawaniu  potrzeb  i  trudności,  także  zdrowotnych  oraz  zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów, organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły
i w placówkach pozaszkolnych;

9) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami; 

10) zobowiązany jest  do  organizowania  spotkań  z  rodzicami  uczniów w ilości  co  najmniej  4
spotkań w ciągu roku szkolnego;
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11) na  pierwszym  spotkaniu  zobowiązany  jest  do  zaznajomienia  rodziców  z  zamierzeniami
dydaktyczno-wychowawczymi  w  danej  klasie  oraz  szkole,  przepisami  wewnętrznymi
obowiązującymi w szkole: statut szkoły,  program wychowawczy, program profilaktyki plan
pracy szkoły, szczegółowe kryteria ocen zachowania, regulamin klasyfikowania i promowania
uczniów,  tryb  odwołania  od  oceny  oraz  przeprowadzenie  egzaminów  klasyfikacyjnych  i
poprawkowych;

12) zobowiązany  jest  do  prowadzenia  rozmów  indywidualnych  z  rodzicami  uczniów
wymagających specjalnej opieki indywidualnej i wychowawczej;

13) informuje rodziców i uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne śródroczne lub roczne na
miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej; 

14) informuje rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach ze wszystkich zajęć edukacyjnych
oraz ocenie zachowania na jeden tydzień przed klasyfikacją.
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§5

1. Rodzice mają prawo w szczególności do:

1) informacji  o postępach,  trudnościach w nauce,  zachowaniu oraz specjalnych  uzdolnieniach
swojego dziecka;

2) informacji  o  wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych
śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;

3) informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4) informacji  o  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5) wnioskowania o realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki;

6) jawnych ocen swojego dziecka;

7) uzasadnienia ustalonych ocen przez nauczyciela;

8) udostępnienia  sprawdzonych  i  ocenionych  pisemnych  prac  kontrolnych  oraz  innej
dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia;

9) informowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych;

10)poinformowania przez wychowawcę klasy o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania;

11)poinformowania  przez  wychowawcę  klasy  o  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż
przewidywania roczna ocena klasyfikacyjnej zachowania;

12)uzgodnienia terminu egzaminu klasyfikacyjnego;

13)uzgodnienia terminu egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczby zajęć  edukacyjnych, z których
uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą może zdawać w ciągu jednego dnia;

14)obecności w charakterze obserwatorów w czasie egzaminu klasyfikacyjnego;

15)zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

16)uzgodnienia terminu sprawdzianu przeprowadzanego w razie stwierdzenia, że roczna ocena
klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z prawem;

17)wnioskowania lub wyrażenia zgody na promowanie przez Radę Pedagogiczną ucznia klasy I i
II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;

18)wyrażenia opinii  o wniosku wychowawcy klasy w sprawie powtarzania klasy przez ucznia
klasy I-III szkoły podstawowej w wyjątkowym przypadku;
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19)uzyskania  ze  strony  szkoły  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  i  wsparcia  w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci;

20)wnioskowania  o  udzielenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  lub
wyrażenie zgody na objęcie ucznia pomocą;

21)otrzymania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  szkole  w  formie  porad  oraz  zajęć
psychoedukacyjnych.

2. Ustala się sposoby kontaktów z rodzicami uczniów:

1) kontakt bezpośredni nauczyciela z rodzicem w czasie:

a) zebrania ogólnoszkolnego rodziców,

b) zebrania klasowego rodziców,

c) indywidualnej konsultacji z inicjatywy rodzica lub nauczyciela,

d) obecności rodzica na wycieczkach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez
szkołę,

e) indywidualnej rozmowy telefonicznej;

2) kontakt pośredni nauczyciela z rodzicem poprzez:

a) korespondencje listowną lub w dzienniczku ucznia,

b) informacje dyrektora, wychowawcy, pedagoga,

c) dyplomy, listy gratulacyjne.

3. Szczegółowy harmonogram kontaktów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-b ustala  dyrektor
Szkoły (wywiadówki, prelekcje itp).
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Rozdział 3

Organy Szkoły

§ 5a
Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

§6

1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

5) zapewnia uczniom i pracownikom należyte warunki pracy,

6) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

7) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

8) wstrzymuje  wykonanie  uchwał  rady  pedagogicznej  podjętych  w  ramach  kompetencji
stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe wykorzystanie;

10)współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  w  organizacji
praktyk pedagogicznych;

11)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;

12)stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w
szczególności  organizacji  harcerskich,  których  celem  statutowym  jest  działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły;

13)dopuszcza  do  użytku  szkolnego,  po  zaopiniowaniu  przez  Radę  Pedagogiczną,  programy
wychowania i nauczania przedstawione przez nauczycieli;
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14)podaje do publicznej  wiadomości  zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych  oraz
materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;

15)przedstawia Radzie Pedagogicznej  nie rzadziej  niż  dwa razy w roku szkolnym wnioski  ze
sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego  oraz  informuje  o  działalności  Szkoły,  a  także
przedstawia  szkolny  plan  nadzoru  pedagogicznego  w  terminie  do  dnia  15  września  roku
szkolnego;

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

17)powierza nauczycielom funkcje kierownicze oraz inne funkcje w szkole i odwołuje ich z tych
funkcji;

18)ustala regulaminy pracy, premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

19)współdziała  z  zakładowymi  organizacjami  związkowymi  działającymi  w  szkole  zgodnie  z
odrębnymi przepisami;

20)opracowuje  arkusz  organizacji  szkoły  i  przedkłada  go  do  zatwierdzenia  organowi
prowadzącemu;

21)podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie
szkoły;

22)gromadzi  informacje  o  pracy  nauczycieli  w  celu  dokonania  oceny  ich  pracy  oraz  oceny
dorobku zawodowego za okres stażu wg zasad określonych w odrębnych przepisach;

23)przyjmuje uczniów do oddziału przedszkolnego i do szkoły; 

24)podejmuje  decyzję  o  wcześniejszym  przyjęciu  dziecka  do  szkoły  i  decyzję  o  odroczeniu
obowiązku szkolnego; 

25)wyraża  zgodę  na  realizację  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  przygotowania
przedszkolnego poza szkołą lub poza przedszkolem;

26)zezwala na indywidualny program i tok nauki;

27)inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy
szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

28)kontroluje  realizację  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  dzieci  zamieszkałych  w
obwodzie szkoły;

29)kontroluje realizację obowiązku szkolnego w stosunku do uczniów zamieszkałych w obwodzie
szkoły, nie dłużej jednak niż do chwili ukończenia przez nich osiemnastego roku życia;

30)występuje z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej
szkoły;

31)zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na czas określony
zgodnie z odrębnymi przepisami;
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32)ustala  w  danym  roku  szkolnym,  dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  dydaktyczno  –
wychowawczym, zgodnie z odrębnymi przepisami, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) do dnia 30 września o dodatkowych dniach wolnych;

33)ustala wzór jednolitego stroju uczniów, w uzgodnieniu z  Radą  Rodziców i  po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i samorządu uczniowskiego;

34)opracowuje i wdraża system zapewniający funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej;

35)jest  zobowiązany  z  urzędu  występować  w  obronie  nauczyciela,  gdy  ustalone  dla  niego
uprawnienia  wynikające z  ochrony przewidzianej  dla  funkcjonariuszy publicznych  zostaną
naruszone;

36)ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez
przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania 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,  w  sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4) oceny pracy nauczycieli,

5) przydzielania opiekuna stażu,

6) zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

7) dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

8) powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela
kontraktowego,

9) nadawania stopnia nauczyciela kontraktowego.

3. Dyrektor  Szkoły  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  Radą  Rodziców,  Radą
Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

4. W  przypadku  nieobecności  dyrektora  Szkoły  zastępuje  go  nauczyciel  Szkoły  Podstawowej
im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie, wyznaczony przez dyrektora.
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§ 7

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

2. W skład  Rady Pedagogicznej  wchodzą:  dyrektor  szkoły  i  wszyscy nauczyciele  zatrudnieni w
szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej  przewodniczącego za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej,  w tym
przedstawiciele  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,
których celem statutowym jest działalność  wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Osoby biorące udział w zebraniu
Rady  Pedagogicznej  są  obowiązane  do  nieujawniania  spraw  poruszanych  na  zebraniu Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły .

3. Przewodniczącym  Rady  Pedagogicznej  jest  Dyrektor  Szkoły.  Przewodniczący  przygotowując
zebrania jest  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie posiedzenia i
porządku obrad, powołuje zespoły i przydziela im zadania.

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. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły;

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

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

6) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

7) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i  II  szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej w ciągu roku szkolnego;

8) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia,  który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

9) postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia
po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału;

10)ustalanie regulaminu swojej działalności;
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11)uchwalanie zmian w statucie szkoły;

12)delegowanie  przedstawiciela  rady  pedagogicznej  do  komisji  konkursowej  wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

13)zgoda  (na  wniosek  innych  organów  szkoły)  na  wprowadzenie  obowiązku  noszenia  przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

14)wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie  nauczyciela
od oceny pracy;

15)uzgodnienie z radą rodziców programu wychowawczy szkoły;

16)uzgodnienie z radą rodziców programu profilaktyki.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) propozycje  dyrektora  szkoły  w  sprawach  przydziału  nauczycielom stałych  prac  i  zajęć  w
ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych; 

4) wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń,  nagród i  innych wyróżnień  dla nauczycieli  oraz
pozostałych pracowników szkoły;

5) zaproponowany  przez  nauczyciela  program  wychowania  przedszkolnego  lub  program
nauczania; 

6) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu
nikt się nie zgłosił;

7) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

8) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

9) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

10)wzór jednolitego stroju;

11)określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego
stroju;

12)ocenę pracy dyrektora szkoły;

13)ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
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14)propozycje  wskazujące  formy realizacji  dwóch  godzin  obowiązkowych  zajęć  wychowania
fizycznego;

15)zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach
danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

16)materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

17)zezwolenie na indywidualny program nauki;

18)wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

19)analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki na
każdym etapie kształcenia co najmniej o jeden rok;

20)zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;

21)przystąpienie ucznia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych
potrzeb edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych,  jeżeli  wcześniej  był  objęty  pomocą
psychologiczno-pedagogiczną  w  szkole  ze  względu  na  trudności  adaptacyjne  związane  z
wcześniejszym  kształceniem  za  granicą,  zaburzenia  komunikacji  językowej  lub  sytuację
kryzysową lub traumatyczną;

22)organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:

a) zajęcia  z  języka  obcego  nowożytnego  innego  niż  język  obcy nowożytny  nauczany  w
ramach obowiązkowych zajęć  edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu
kształcenia w zawodzie, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

7. Rada  pedagogiczna  może  występować  z  wnioskami  we  wszystkich  sprawach  szkoły,
a w szczególności:

1) o  odwołanie  nauczyciela  ze  stanowiska  dyrektora  lub innego  stanowiska  kierowniczego
w szkole;

2) o  wprowadzenie  lub  zniesienie  obowiązku  noszenia  przez  uczniów  na  terenie  szkoły
jednolitego stroju;

3) o  powołanie  przewodniczącego  zespołu  przedmiotowego lub  innego zespołu  problemowo-
zadaniowego;

4) o określenie ramowego rozkładu dnia w oddziale przedszkolnym.
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§ 8

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.

2. W skład  rad  rodziców wchodzą  po  jednym przedstawicielu  rad  oddziałowych,  wybranych  w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach,  o  których  mowa  w  ust.  2,  jednego  ucznia reprezentuje  jeden  rodzic.  Wybory
odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

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

1) wewnętrzną  strukturę  i  tryb  pracy  rady;

2) szczegółowy  tryb  przeprowadzania  wyborów do  rad, o których mowa w ust. 2;

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, o których mowa w ust. 8.

5. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  programu  wychowawczego  szkoły
obejmującego  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze  wychowawczym  skierowane  do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą  pedagogiczną  programu profilaktyki  dostosowanego do
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) uchwalanie regulaminu swojej działalności;

4) wybór przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
dyrektora szkoły; 

5) wybór przedstawiciela do pracy w komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem; 

6) zgoda  (na  wniosek  innych  organów  szkoły)  na  wprowadzenie  obowiązku  noszenia  przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

7) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.

6. Rada rodziców opiniuje w szczególności:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

2) projektu planu finansowego składany przez dyrektora szkoły; 

3) podjęcia i prowadzenie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje; 

4) ocenę  dorobku zawodowego nauczyciela  stażysty,  kontraktowego i  mianowanego za okres
stażu; 

5) propozycję zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego; 

6) projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

7) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
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8) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach
danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

9) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

10)organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:

a) zajęcia  z  języka  obcego  nowożytnego  innego  niż  język  obcy nowożytny  nauczany  w
ramach obowiązkowych zajęć  edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu
kształcenia w zawodzie, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

7. Rada rodziców może wnioskować w szczególności o:

1) powołanie rady szkoły; 

2) wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według
wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

3) dokonanie oceny pracy nauczyciela.

8. W celu wspierania działalności  statutowej  szkoły Rada Rodziców może gromadzić  fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§9

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

2. Zasady  wybierania  i  działania  organów  Samorządu  określa  regulamin  uchwalony  przez  ogół
uczniów  w  głosowaniu  równym,  tajnym  i  powszechnym.  Organy  Samorządu  są  jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły

4. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

1) uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego;

2) opiniowanie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na 
terenie szkoły jednolitego stroju;

3) opiniowanie wzoru jednolitego stroju;

4) na wniosek dyrektora Szkoły opiniowanie pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem 
oceny jego pracy;

5) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
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6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 
szkoły jednolitego stroju.

§ 10

1. Organy Szkoły działają na zasadach partnerskich ściśle współpracując i wymieniając między sobą 
informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

2. Organy szkoły mogą występować wzajemnie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 
spraw szkoły.

3. Przedstawiciele wnioskującego organu zgłaszają wnioski i opinie na piśmie lub w formie ustnej 
na zebraniu organu, którego wniosek dotyczy.

4. Informacje o ustosunkowaniu się do wniosku przekazywane są w formie ustnej bezpośrednio na 
zebraniu lub pisemnie w terminie 2 tygodni, od dnia zgłoszenia wniosku.

5. Informacje o podejmowanych i planowanych działaniach poszczególnych organów szkoły 
przekazywane są w formie komunikatów i ogłoszeń na zebraniach i apelach.

6. W przypadku zaistnienia sporów między organami szkoły rolę negocjatora pełni dyrektor.

7. Jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, powołuje się eksperta, zaakceptowanego przez 
strony będące w sporze, który prowadzi negocjacje. Rozstrzygnięcia eksperta są ostateczne.

W przypadku, gdy stroną w sporze jest dyrektor Szkoły, strony mogą zwrócić się o jego 
rozstrzygnięcie do mediatora zewnętrznego. 
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Rozdział 4

Organizacja Szkoły

§11

1. Obowiązek szkolny  realizowany w szkole podstawowej  to ustawowy obowiązek dziecka i jego
rodziców  (prawnych  opiekunów)  polegający  na  regularnym  uczęszczaniu  dziecka  na  zajęcia
szkolne  i  zapewnieniu  dziecku  przez  rodziców  warunków  umożliwiających  dziecku
przygotowywanie się do zajęć szkolnych, którego celem jest ukończenie szkoły podstawowej. 

2. Obowiązek  szkolny  dziecka  rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  w  tym  roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, 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. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w
którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada  opinię  o  możliwości  rozpoczęcia  nauki  w  szkole  podstawowej,  wydaną  przez
publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną .

5. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza
rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7
lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma
rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

8. Dziecko,  któremu  odroczono  rozpoczęcie  spełniania  obowiązku  szkolnego  zgodnie  z  ust.  6,
kontynuuje  przygotowanie  przedszkolne  w  przedszkolu lub  w  innej  formie  wychowania
przedszkolnego.

9. Na wniosek  rodziców dyrektor  szkoły,  może zezwolić,  w drodze decyzji,  na  spełnianie  przez
dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub
inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego poza szkołą, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
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§11a

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w
obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku:

a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy 
bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy 
administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

2. Każda nieobecność dziecka w szkole wymaga usprawiedliwienia tej nieobecności.

3. Usprawiedliwienie nieobecności, o którym mowa w ust. 2 polega na złożeniu przez rodziców 
(prawnych opiekunów) dziecka wniosku o usprawiedliwienie nieobecności w formie pisemnej w 
terminie do 3 dni po powrocie ucznia do szkoły i podaniu przyczyn nieobecności na 
obowiązkowych zajęciach szkolnych. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje 
wychowawca klasy. 

4. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego 
podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego 
należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 
50% dni zajęć w oddziale przedszkolnym lub w szkole podstawowej.

§12

Do zadań dyrektora Szkoły w zakresie realizacji obowiązku szkolnego należy w szczególności:

1) ogłoszenie zapisów do szkoły oraz zasad rekrutacji uczniów do szkoły;

2) prowadzenie  i  właściwe  przechowywanie  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności
wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  wydawanie  przez  szkołę  dokumentów  zgodnych  z
posiadaną dokumentacją;

3) określenie  zadań  wychowawców  klas  i  innych  nauczycieli  w  zakresie  realizacji
obowiązku szkolnego;
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4) podejmowanie decyzji  dotyczących realizacji  obowiązku szkolnego  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami;

5) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
oraz współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji przez ich dzieci obowiązku szkolnego;

6) przekazanie  informacji  dyrektorowi  szkoły  obwodowej o  realizacji  obowiązku  szkolnego
dzieci spoza obwodu szkolnego;

7) podejmowanie  działań  administracyjnych  związanych  z  egzekucją realizacji  obowiązku
szkolnego;

8) kierowanie wniosków do organu gminy o podejmowania działań egzekucyjnych w stosunku
do rodziców, którzy uchylają się od wypełniana ustawowych zadań  związanych z realizacją
przez ich dzieci obowiązku szkolnego;

9) prowadzenia ksiąg ewidencji spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego.

§13

Do zadań wychowawcy klasy w zakresie realizacji obowiązku szkolnego należy w szczególności:

1) prowadzenie  dziennika  lekcyjnego  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  w  sprawie  sposobu
prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji  przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

2) systematyczne sprawdzanie uczestniczenia uczniów w zajęciach szkolnych;

3) wyjaśnianie przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych;

4) bieżące kontaktowanie się  z nauczycielami uczącymi w klasie celem uzyskania informacji
co do obecności na zajęciach oraz postępach uczniów w zakresie efektów kształcenia;

5) przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informacji o uczęszczaniu na zajęcia
oraz o zachowaniu i wynikach nauczania (postępach w nauce);

6) podejmowanie decyzji  o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności  ucznia
w szkole;

7) współpraca z pedagogiem szkolnym;

8) wzywanie rodziców do regularnego posyłania dziecka do szkoły;

9) zawiadamianie  dyrektora  o  podejmowanych  działaniach zmierzających  do  egzekwowania
od rodziców obowiązku regularnego posyłania dziecka do szkoły;
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10)przekazania  stosownego  wniosku  do  dyrektora  szkoły  o  wszczęcie  postępowania
egzekucyjnego,  po  wyczerpaniu  wszystkich  możliwości  przewidzianych  w  zadaniach
wychowawcy klasy.

§14

1. Terminy rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  przerw  świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Pierwszy okres roku szkolnego kończy się najpóźniej w ostatnim tygodniu miesiąca stycznia.

§15 

1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  szkoły  jest  oddział  złożony  z  uczniów,  którzy  w
jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  uczą  się  wszystkich  przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem nauczania dopuszczonym do użytku
szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów.

2a.  Zajęcia edukacyjne w klasach I–III  są  prowadzone w oddziałach liczących nie więcej  niż  25
uczniów.

3. W szkole  tworzy się  oddziały  przedszkolne realizujące  program wychowania  przedszkolnego.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

4. Organizację  stałych,  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  dydaktycznych  i
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami
zdrowia higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli.

5.  W  klasach  realizujących  kształcenie  zintegrowane,  tygodniowy  rozkład  zajęć  określa  ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczony ramowym planem nauczania. Szczegółowy,
dzienny rozkład ustala nauczyciel, przestrzegający tygodniowego przydziału godzin.

§16

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie
zintegrowanym i klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładzie.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te
zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.

4. Przerwy między lekcjami  trwają  5,10 i  20 minut  i  są  przewidziane w sposób uwzględniający
zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
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5. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb
rozwojowych.

§16a

1. W  szkole  organizowane  jest  wychowanie  przedszkolne  w  oddziałach  przedszkolnych,  które
obejmują  dzieci w wieku: 

1) grupa dzieci młodszych: 3-4 lata;

2) grupa dzieci starszych: 5-6 lat.

2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w oddziale przedszkolnym, w szczególności zajęć
umuzykalniających,  nauki  języka  obcego,  nauki  religii  i  zajęć  rewalidacyjnych,  powinien  być
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

§17

1. W klasach IV–VI szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych komputerowych w oddziałach liczących więcej niż
24  uczniów;  zajęcia  mogą  być  prowadzone  w grupie  oddziałowej  lub  międzyoddziałowej
liczącej  nie więcej  niż  24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać  liczby
stanowisk  komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej
niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub
międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić
stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń,
w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie
oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej  liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z
tym  że  jeżeli  w  skład  grupy  oddziałowej,  międzyoddziałowej,  międzyklasowej  wchodzą
uczniowie  niepełnosprawni  uczęszczający  do  oddziałów  integracyjnych  lub  uczniowie
oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być  większa niż  liczba uczniów
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odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie
ramowych statutów szkół publicznych.

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż  24 uczniów lub nie więcej  niż
30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, podziału na grupy można dokonywać
za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3. W  klasach  IV–VI  szkoły  podstawowej  zajęcia  wychowania  fizycznego,  w  zależności
od realizowanej formy tych zajęć, mogą być  prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców.

§18

1. Biblioteka szkolna i czytelnia jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb
dydaktyczno  -  wychowawczych  szkoły,  doskonaleniu  warsztatu  pracy  nauczyciela  oraz
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Użytkownikami biblioteki szkolnej są:
uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna.

2. Lokal biblioteki szkolnej i czytelni umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza biblioteką,

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami / w grupach bądź oddziałach.

3. Godziny pracy biblioteki, umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich
zakończeniu.

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1) udzielanie  informacji  bibliograficznej  i  bibliotecznej,  w  szczególności  uczniom
przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i nauczycielom dokształcającym się;

2) rozwijanie zainteresowań czytelniczych literaturą popularno - naukową (recenzje, wystawki);

3) prowadzenie różnych form propagowania czytelnictwa (nowości, czasopisma itp.);

4) zajęcia biblioteczne w poszczególnych klasach według programu klas I – VI;

5) kierowanie pracą łączników klasowych;

6) prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami (rozmowy indywidualne, dyskusje, konkursy
czytelnicze);

7) gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów;
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8) przygotowanie materiałów i  wniosków do analizy stanu czytelnictwa na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej;

9) przygotowanie do korzystania z innych bibliotek (publicznych, uczelnianych, cyfrowych itp.);

10) czuwanie nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu i pomaganie w prawidłowym korzystaniu
z technologii informacyjnej;

11) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

12)  tworzenie  warunków  do  poszukiwania,  porządkowania  i  wykorzystywania  informacji  z
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

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

14)  organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

5. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami w szczególności w zakresie:

1) wspólnego organizowania imprez czytelniczych;

2) wymiany wiedzy i doświadczeń;

3) udziału w targach i kiermaszach

6. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki ustalony przez dyrektora Szkoły.

§ 18a

1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe

i inne materiały biblioteczne.

2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych,

materiałów  ćwiczeniowych  i  innych  materiałów  bibliotecznych  oraz  czynności  związane

z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

§ 18b
1   Szkoła podstawowa nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać

elektroniczną, lub papierową .

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
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2   Szczegółowe  warunki  korzystania  przez  uczniów  z  podręczników  lub  materiałów

edukacyjnych określa dyrektor szkoły,  uwzględniając konieczność  zapewnienia co najmniej

trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

3   W  przypadku  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  niezwrócenia  podręcznika  lub  materiału

edukacyjnego  szkoła  podstawowa  może  żądać  od  rodziców  ucznia  zwrotu,  zgodnie  z

odrębnymi przepisami.

      

§ 18 c
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców

organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, Szkoła
organizuje świetlicę.

2. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów. Czas
pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb uczniów i określony w Regulaminie Świetlicy.

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

4. Zadaniem świetlicy szkolnej jest w szczególności: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie
uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, samopomocy, integrowania z grupą;

2) organizowanie gier i zabaw umysłowych i ruchowych, w pomieszczeniach i na powietrzu
mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kultury bycia, samoobsługi i odpowiednich
   zachowań przy posiłkach;

6) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

7) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności – współdziałanie 

              z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.

5. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
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§ 19

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny  szkoły  i  oddziału  przedszkolnego  opracowany  przez  dyrektora  Szkoły
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji
szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) ogólną  liczbę  godzin zajęć  edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący szkołę;

3) liczbę  nauczycieli,  w  podziale  na  stopnie  awansu  zawodowego,  przystępujących  do
postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz
organizacyjny szkoły;

4) terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

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

Uczniowie Szkoły

§20

1. Uczeń ma prawo w szczególności do:

1) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to
dobra innych osób;

2) nie ingerowania w sferę jego życia prywatnego;

3) ochrony i poszanowania jego godności;

4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

5) opieki wychowawczej, zapewniającej warunki bezpieczeństwa;

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

7) organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych  proporcji  między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

8) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych; 

10) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami; 

11) udziału w pracach samorządu uczniowskiego; 

12) wpływania na życie szkoły przez działalność  samorządową,  zrzeszanie się  w organizacjach
działających w szkole; 

13) nagród i wyróżnień zgodnie ze statutem; 

14) korzystania z poradnictwa pedagoga szkolnego oraz poradnictwa specjalistycznego;

15) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

16) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

17) informacji  o  wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych
śródrocznych  i  rocznych   ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
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18) informacji  o  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania;

19) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, 

20) wiedzy  o  przepisach  normujących  działalność  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą
szkoły; 

21) znajomości praw i procedur odwołania się oraz instytucjach, do których można zwrócić się w
przypadku nieprzestrzegania praw; 

22) odpoczynku;

23) pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce; 

24) przedstawiania  wychowawcy klasy,  dyrektorowi  i  innym nauczycielom swoich  problemów
oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

25) redagowania i wydawania gazety szkolnej;

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

27) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Uczeń jest zobowiązany w szczególności do:

1) nieprzynoszenia  do  szkoły  przedmiotów  drogich  i  wartościowych  oraz  stwarzających
zagrożenia dla zdrowia i życia innych osób;

2) nieprzynoszenia do szkoły rzeczy związanych z przynależnością do grup kibiców sportowych
(szaliki),

3) niemalowania paznokci, niefarbowania włosów, nienoszenia tatuaży,

4) przestrzegania zakazu: posiadania i palenia papierosów oraz e-papierosów, posiadania i picia
alkoholu, używania i posiadania środków odurzających;

5) nie włączać i nie korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
podczas zajęć,  jak również  nie nagrywać  dźwięku oraz filmów i  nie wykonywać  zdjęć  za
pomocą tych urządzeń na terenie szkoły, z wyłączeniem sytuacji uzyskania zgodny nauczyciela
w związku z realizacją zajęć programowych.

3. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

1) rzetelna  i  systematyczna  nauka  oraz  aktywne  uczestnictwo  w  zajęciach  szkolnych  i
przygotowywanie się do zajęć szkolnych (odrabianie zadań domowych, utrwalanie materiału
przerobionego na lekcji, czytanie zadanych lektur);

2) właściwe zachowanie w trakcie udziału w zajęciach edukacyjnych;
3) noszenie przyborów szkolnych;
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4) kulturalne  i  uprzejme  zachowanie  się  wobec  nauczycieli  i  innych  pracowników  szkoły
(szczególnie  słuchania  i  wykonywania  poleceń  oraz  stosowania  się  do  zakazów)  oraz
pozostałych  uczniów  (stwarzania  atmosfery  wzajemnej życzliwości,  pomagania  słabszym,
przeciwdziałania  wszelkim  przejawom  przemocy,  brutalności,  reagowania  na  łamanie
dyscypliny);

5) dbanie o czystość mowy ojczystej, niedopuszczalne jest używanie wulgarnych słów;

6) dbanie o ład i porządek w klasie, szkole i jej otoczeniu;

7) punktualne przychodzenie na zajęcia szkolne;

8) przynoszenie pisemnego usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w szkole przez rodziców
najpóźniej w ciągu 3 dni po ustaniu przyczyny nieobecności; 

9) poniesienie odpowiedzialności materialnej za dokonanie zniszczenia mienia szkolnego;

10)dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, o którym mowa w § 20a.

§20a

1. Obowiązującym na  terenie  szkoły  strojem jest  albo  mundurek,  albo  strój  gładki  w  ciemnym
kolorze (czarny, granatowy, szary), dozwolone są gładkie dżinsy, a pod mundurkiem można nosić
kolorowe ubranie.

2. Obowiązujący na imprezy szkolne strój galowy to: 

1) dziewczęta: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica długości co najmniej do kolan;

2) chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie, garnitur.

§21

1. Nagroda może być przyznana uczniowi za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce;

2) udokumentowane osiągnięcia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

3) wyróżniającą pracę społeczną;

4) wzorową postawę uczniowską.

2. Uczniowie mogą być nagradzani w różnych formach:

1) pochwałą wobec klasy;

2) pochwałą dyrektora;

3) pochwałą na apelu lub uroczystościach szkolnych;

4) (uchylony);
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5) (uchylony);

6) odznaka wzorowego ucznia w klasach I – III;

7) wpisem do kroniki;

8) dyplomem lub nagrodą książkową albo rzeczową;

9) listem pochwalnym do rodziców;

10)lub innymi formami w zależności od możliwości szkoły.

3. O przyznanej nagrodzie i jej formie decyduje wychowawca klasy.

4. Wobec uczniów nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

5. Uczeń podlega karze w przypadku nieprzestrzegania zasad i obowiązków określonych w statucie
szkoły. 

6. Decyzję o rodzaju kary i jej formie podejmuje wychowawca klasy, a w szczególnych przypadkach 
dyrektor na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy.

7. O zastosowanej karze zostają powiadomieni uczeń i jego rodzice.

8. Kary mogą być stosowane w różnej formie:

1) upomnienie przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela;

2) wpis uwagi negatywnej w zeszycie uwag;

3) nagany wychowawcy klasy z wyznaczeniem okresu próbnego na poprawę;

4) zawieszenia  przywilejów  (np.  udziału  w  dyskotece  szkolnej,  wycieczce,  gry  w  piłkę  na
przerwie)

5) (uchylony);

6) rozmowy ostrzegawczej z dyrektorem Szkoły;

7) nagany dyrektora Szkoły wobec klasy;

8) nagany dyrektora Szkoły;

9) (uchylony);

10)(uchylony);

11)w  uzasadnionych  przypadkach  na  wniosek  dyrektora  Szkoły  przeniesienie  ucznia  przez
Kuratora Oświaty do innej szkoły.

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca lub Samorząd Uczniowski ma prawo
odwołania  się  od  ustalonej  kary  do  dyrektora  Szkoły w  terminie  do  3  dni  od  jej  udzielenia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

10.Przeniesienia ucznia do innej szkoły dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

11. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor kieruje w przypadku, gdy uczeń w sposób
rażący naruszał postanowienia statutu lub wewnętrznych regulaminów szkoły i uczęszczając do
szkoły wywiera demoralizujący wpływ na uczniów, a podjęte środki wychowawcze i zastosowane
uprzednio kary nie przyniosły rezultatów w postaci poprawy zachowania.
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§22

1. Skargi w przypadku naruszenia praw dziecka mogą być składane przez samego ucznia jego rodzica
lub opiekuna.

2. Skarga może być pisemna lub ustna.

3. W przypadku skargi pisemnej złożonej do dyrektora Szkoły, dyrektor rozpatruje ją i w terminie do 
7 dni informuje wnioskodawcę o podjętych decyzjach.

4. Sekretariat prowadzi rejestr skarg i wniosków.

5. Szkoła informuje uczniów i ich rodziców o trybie składania skarg oraz podaje nazwy instytucji do
których można się odwołać w przypadku naruszenia praw dziecka.
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Rozdział 6

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły

§23

1. Do  klasy  pierwszej  szkoły  podstawowej  przyjmowane są  dzieci,  które  w  danym  roku
kalendarzowym kończą  7 lat i  nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
a także  dzieci  w  stosunku  do  których  przyjęto  decyzję  o  wcześniejszym  przyjęciu  do  szkoły
(zgodnie z przepisem ustawy).

2. Do  klasy pierwszej  przyjmowani  są  uczniowie  zamieszkali  w  obwodzie  Szkoły  Podstawowej
im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
mogą  być  przyjęci  do  klasy  pierwszej,  jeżeli  szkoła  dysponuje  wolnymi  miejscami,  po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§24

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

§25

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania  się  dobrem  uczniów,  troską  o  ich  zdrowie,  postawę  moralną  i  obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami  szkoły:  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą,  w  tym  zadania  związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić  i  wychowywać  młodzież  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu  Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji,
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

3. Nauczyciel dba o dobre imię szkoły i zobowiązany jest dbać o godność zawodu nauczyciela, w
tym przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz budować właściwe relacje międzyludzkie. 

4. Nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo
na ich rzecz, w wymiarze określonym w odrębnych przepisach; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia  i  czynności  związane  z  przygotowaniem  się  do  zajęć,  samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

5. Nauczyciel w szczególności: 
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1) prowadzi  pracę  dydaktyczno-wychowawczą  i  opiekuńczą,  jest  odpowiedzialny  za  jakość
i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów; 

2) przygotowuje  się  do  zajęć,  w  tym  tworzy  i  doskonali  swój  warsztat  pracy  w  sposób
umożliwiający efektywną realizację powierzonych zadań; 

3) przedstawia dyrektorowi szkoły wybrany lub napisany przez siebie program nauczania w celu
dopuszczenia do użytku w szkole; 

4) przedstawia  dyrektorowi  szkoły  wybrany  przez  siebie  podręcznik  w  celu  włączenia  do
szkolnego zestawu podręczników; 

5) formułuje  wymagania  edukacyjne  niezbędne  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

6) stosuje  efektywne  i  atrakcyjne  metody  nauczania,  uczy  praktycznego  wykorzystywania
zdobytej wiedzy i umiejętności; 

7) rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawdza i ocenia osiągnięcia uczniów; 

8) realizuje zdania wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

9) współpracuje  z  rodzicami  (opiekunami  prawnymi)  uczniów,  a  w szczególności  rozpoznaje
środowisko rodzinne uczniów i wspiera rodziców w działaniach wychowawczych; 

10) przekazuje uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) informacje wymagane prawem; 

11) współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas; 

12) współpracuje  z  właściwymi  instytucjami  w  celu  wspierania  najsłabszych  i  potrzebujących
pomocy uczniów;

13) indywidualizuje  pracę,  motywuje  uczniów  do  udziału  w  konkursach  i  życiu  kulturalnym
szkoły; 

14) wykonuje zadania związane z diagnozowaniem osiągnięć uczniów; 

15) rzetelnie i  na bieżąco prowadzi dokumentację  przebiegu nauczania oraz inną  dokumentację
szkolną związaną z realizowanymi zadaniami; 

16) aktywnie  uczestniczy  w  życiu  szkoły,  w  zebraniach  rady  pedagogicznej  i  w  pracach
powołanych zespołów zadaniowych; 

17) przestrzega przepisów ppoż., BHP, regulaminów oraz zarządzeń dyrektora szkoły; 

18) dba o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne.

6. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:
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1) sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów; 

2) w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki; 

3) może zwalniać uczniów do toalety pojedynczo; 

4) w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu;

5) zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;

6) wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
uczniów określonych w przepisach szczegółowych;

7) zawsze  reaguje  na  wszelkie  przejawy zachowań,  które  mogą  zagrażać  zdrowiu  lub  życiu
uczniów.

§25a

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w danym oddziale, który pełni funkcję wychowawcy klasy. 

2. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej klasy, a w szczególności:

a) tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz
przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów  w  zespole  uczniów
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

2) planowanie  i  organizowanie  wspólnie  z  uczniami  i  ich  rodzicami  różnych  form  życia
zespołowego, rozwijających dziecko i integrujących zespół klasowy; 

3) badanie przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów, udzielanie im pomocy, rad i wskazówek
w trudnych sytuacjach wychowawczych; 

4) kształtowanie  właściwych  relacji  między uczniami  opartych  o  życzliwość,  współdziałanie,
koleżeństwo i przyjaźń; 

5) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce i
zachowaniu  uczniów  poprzez  indywidualne  rozmowy,  zebrania,  angażowanie  rodziców  w
życie klasy i szkoły; 
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6) współpraca  z  pedagogiem  szkolnym  i  innymi  specjalistami  świadczącymi  pomoc  w
rozpoznaniu potrzeb i trudności uczniów, ich problemów zdrowotnych oraz zainteresowań i
szczególnych uzdolnień; 

7) zapoznawanie rodziców z planowanymi  działaniami  wychowawczymi  dotyczącymi  zespołu
klasowego, statutem oraz dokumentami wewnątrzszkolnymi; 

8) prowadzenie  dziennika  lekcyjnego,  dokonywanie  wpisów w arkuszach  ocen  uczniów oraz
wypisywanie świadectw szkolnych; 

9) opracowywanie zleconych przez dyrektora szkoły projektów opinii, materiałów analitycznych
oraz sprawozdań dotyczących przebiegu i wyników swojej pracy. 

3. Początkującym nauczycielom - wychowawcom pomocy w realizacji ich zadań udzielają dyrektor
szkoły oraz inni wyznaczeni nauczyciele wychowawcy.

                                                                                §26

1. W szkole działają zespoły:

1) zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III;

2) zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach IV–VI.

2. Pracą zespołu kieruje nauczyciel lider zespołu

3. Do zadań zespołów należy w szczególności:

1) udział w planowaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych
szkoły;

2) wymiana  doświadczeń,  doradztwo  w  sprawie  form  i  metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej;

3) udział  w  opracowywaniu  propozycji  wewnątrzszkolnego  oceniania  uczniów;

4) współpraca  z  Samorządem  Uczniowskim przy  opracowywaniu  kryteriów  oceny  
zachowania;

5) współpraca przy  konstruowaniu  rocznych  planów  wychowawczych;

6) opracowywanie  tematyki  spotkań  z  rodzicami;

7) współpraca  z  pedagogiem  szkolnym;

8) organizowanie  i  udział  w  wewnątrzszkolnym  doskonaleniu  nauczycieli;

9) ustalanie  priorytetów  doskonalenia  nauczycieli  zgodnych  z  potrzebami  szkoły;
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10) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji podręcznika lub materiału edukacyjnego 

i materiałów ćwiczeniowych.

4. Doraźnie  dyrektor  Szkoły  powołuje zespoły  problemowo – zadaniowe, które  mają za zadanie 
np.:

1) rozwiązywanie  problemów  organizacyjnych,  dydaktycznych i innych  wynikających  z  
bieżących potrzeb  szkoły;

2) przygotowania  projektu  programu  wychowawczego;

3) przygotowania projektu  zmian  w  statucie szkoły;

4) projektu  zmian  w  zasadach  oceniania;

5) przygotowania  planu  imprez  szkolnych.

5. Po wykonaniu zadania zespół zostaje rozwiązany.

6. Zespół nauczycieli , o których mowa w ust. 1, przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1) jednego  podręcznika  do  zajęć  z  zakresu  edukacji:  polonistycznej,  matematycznej,
przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego
nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III
szkoły podstawowej;

2) jednego podręcznika do danych zajęć  edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych
zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej;

3) materiałów ćwiczeniowych.

7. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję
więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania
języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej;

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

3) w  przypadku  uczniów  objętych  kształceniem  w  zakresie  niezbędnym  do  podtrzymywania
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

8. Zespoły  nauczycieli,  o  których  mowa  w  ust.  1,  przy  wyborze  podręczników,  materiałów
edukacyjnych  lub  materiałów  ćwiczeniowych  dla  uczniów  niepełnosprawnych  objętych
kształceniem specjalnym, uwzględniają  potrzeby edukacyjne i  możliwości  psychofizyczne tych
uczniów.
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§ 27

1. W Szkole zatrudniony jest pedagog.

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  uczniów  w  celu
określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych  w  szkole  w  celu  rozwiązywania  problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb;

4) podejmowanie  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  innych  problemów  dzieci  i
młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

3. Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:

1) w zakresie zadań wychowawczych:

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

b) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

c) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych;

2) w zakresie profilaktyki wychowawczej:

a) rozpoznawanie  warunków  życia  i  nauki  uczniów  sprawiających  trudności  w  realizacji
procesu dydaktyczno-wychowawczego,

b) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy
wychowawczej,
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c) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi
trudności wychowawcze,

d) współpraca z Powiatową Świetlicą Środowiskową w zakresie wspólnego oddziaływania na
uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

3) w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

a) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom
napotykającym na szczególne trudności w nauce,

b) organizowanie  różnych  form  terapii  zajęciowej  uczniom  z  objawami  niedostosowania
społecznego;

4) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na
tle niepowodzeń szkolnych,

b) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powtarzających się na tle konfliktów
rodzinnych,

c) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;

5) w zakresie pomocy materialnej:

a) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom
z  rodzin  patologicznych  i  z  rodzin  wielodzietnych  mających  szczególne  trudności
materialne,

b) dbanie o zabezpieczenie miejsca w  świetlicy Centrum Profilaktyki  i  Promocji  Zdrowia
uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,

c) dbanie  o  zapewnienie  dożywiania  uczniom  z  rodzin  posiadających  szczególnie  trudne
warunki materialne,

d) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki
całkowitej.
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§ 27a

1. Podejmowanie  interwencji  w  środowisku  wobec  rodziny  dotkniętej  przemocą  odbywa  się  w
oparciu  o  procedurę  "Niebieskie  Karty"  i  nie  wymaga zgody osoby  dotkniętej  przemocą  w
rodzinie. 

2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora
lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Procedura "Niebieskie Karty"  obejmuje ogół  czynności  podejmowanych i  realizowanych przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania
problemów  alkoholowych,  policji,  oświaty  i  ochrony  zdrowia,  w  związku  z  uzasadnionym
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

4. Wszczęcie  procedury  "Niebieskie  Karty"  następuje  przez  wypełnienie  formularza  "Niebieska
Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych,
podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego
przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
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Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§28

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  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego oraz  wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programów nauczania  –
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i  norm
etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§29

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  jego  zachowaniu  oraz  o
postępach w tym zakresie;

2) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno  –
wychowawczej;

6) udzielanie uczniowi  pomocy w nauce poprzez przekazanie  uczniowi  informacji  o  tym,  co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
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1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania
poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie  ocen  bieżących  i  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w
§10 ust. 2 i §11 ust. 2;

6) ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć  edukacyjnych oraz rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie  warunków i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

3. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego:

1) nauczyciel ocenia systematycznie różne formy aktywności ucznia na zajęciach edukacyjnych;

2) nie ocenia się zachowań ucznia jako formy aktywności przedmiotowej;

3) uczestnictwo  ucznia  w  procesie  oceniania  zapewniają  przedmiotowe  systemy  oceniania  z
uwzględnieniem ogólnie przyjętych zasad;

4) prace  klasowe  (nie  więcej  niż  dwie  w  tygodniu)  są  obowiązkowe  i  zapowiadane  z
tygodniowym wyprzedzeniem;

5) jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z usprawiedliwionych przyczyn, to powinien ją napisać w
terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły;

6) uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu jednego tygodnia od oddania prac (poza
lekcjami);

7) ocena otrzymana za poprawioną pracę klasową jest wpisywana jako kolejna do dziennika;

8) krótkie sprawdziany (kartkówki) nie są zapowiadane i nie podlegają poprawie; 

9) w miesiącu czerwcu przewiduje się przeprowadzenie jednolitych sprawdzianów w klasach III
oraz  na  wszystkich  poziomach  nauczania  od  klasy  IV  z  bloków  przedmiotowych  i
przedmiotów takich jak: j. polski, historia, matematyka, przyroda;

10) nie  ocenia  się  ucznia  do  trzech  dni  po  usprawiedliwionej,  dłuższej  (powyżej  5  dni  )
nieobecności w szkole;

44



11) nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych.

4. Warunki i sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu oraz postępach
i trudnościach ucznia w nauce:

1) w czasie spotkań z wychowawcą klasy na zebraniach rodzicielskich;

2) w czasie dni otwartych przez wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie;

3) w czasie indywidualnych spotkań z wychowawcą klasy lub nauczycielami danej klasy;

4) na tydzień przed ustalonym przez dyrektora klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  ustalają  przewidywane  oceny  a
wychowawca klasy ocenę zachowania i informują o nich ucznia;

5) na  tydzień  przed  ustalonym przez  dyrektora  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem rady
pedagogicznej  wychowawca  klasy  jest  zobowiązany  poinformować  rodziców  (prawnych
opiekunów) ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych  oraz  rocznej  ocenie  zachowania  w  formie  pisemnego  zawiadomienia
potwierdzonego podpisem rodziców;

6) w  przypadku  przewidywanej  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  niedostatecznej  z  zajęć
edukacyjnych wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów ) o tym fakcie na
miesiąc  przed  planowanym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej  w  formie
pisemnego  zawiadomienia  potwierdzonego  podpisem rodziców (prawnych  opiekunów)  lub
listem poleconym.

5. Warunki  i  tryb  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) uczeń  lub  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mogą  pisemnie  zgłosić  do  nauczyciela
przedmiotu  z  powiadomieniem  wychowawcy  klasy  (jego  podpis  na  wniosku  rodziców)
zastrzeżenia, jeżeli uznają, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
jest  zaniżona z wyjątkiem wychowania fizycznego, techniki,  plastyki  i  muzyki,  gdzie przy
ustalaniu oceny należy w szczególności brać  pod uwagę  wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie  się  z  obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć  (dokumentacja
nauczyciela przedmiotu);

2) powyższy pisemny wniosek uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają w terminie
trzech kolejnych dni od daty ich powiadomienia;

3) w  ciągu  dwóch  kolejnych  dni  od  daty  wniesienia  zastrzeżeń  nauczyciel  danych  zajęć
edukacyjnych wyznacza termin przeprowadzenia pisemnego testu sprawdzającego osiągnięcia
edukacyjne (umiejętności) ucznia z całego roku;

4) w przypadku zajęć  edukacyjnych  z plastyki,  muzyki,  informatyki,  wychowania fizycznego
nauczyciel przeprowadza sprawdzian umiejętności w formie zajęć praktycznych w podanym
wyżej terminie;
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5) w  wyniku  przeprowadzonego  testu  lub  zajęć  praktycznych  nauczyciel  podwyższa  lub
utrzymuje proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną.

§30

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o:

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

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

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

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

§ 31

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia  ustnie bądź
pisemnie ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub
jego rodzicom w zakresie dotyczącym ucznia. 

4. Uczeń  po  każdej  pracy  klasowej  lub  kartkówce  otrzymuje  do  wglądu  swoją  pracę,  którą  po
obejrzeniu zwraca nauczycielowi.

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 udostępniania jest uczniowi i jego rodzicom (prawnym
opiekunom) do wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika
szkoły.

§32

Wymagania  edukacyjne,  o  których  mowa  w  §  30  ust.  1  pkt  1  ustawy,  dostosowuje  się  do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
oraz ustaleń  zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym
mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty;
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2) posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  –  na  podstawie  tego
orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
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 wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 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.

§33

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

§ 34

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

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

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 34a

1. Dyrektor  szkoły  na  wniosek  rodziców  oraz  na  podstawie  opinii  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej,  w tym poradni  specjalistycznej,  zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia  z  wadą  słuchu,  z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją,  z  niepełnosprawnościami
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sprzężonymi  lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z nauki  drugiego języka obcego
nowożytnego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, 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.

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

§35

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej.

2. 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. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w styczniu każdego roku
szkolnego, w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych.

4. 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 klasach I–III
szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,
oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie szóstej. 

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  klasyfikacji
śródrocznej  i  rocznej  dokonuje  się  z  uwzględnieniem  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art.  71b ust.  1b ustawy o systemie
oświaty. 

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

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
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§36

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne  zajęcia  edukacyjne,  a  śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  –
wychowawca  oddziału  po  zasięgnięciu  opinii  nauczycieli,  uczniów  danego  oddziału  oraz
ocenianego ucznia. 

2. Laureat  konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, otrzymuje
z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa
w § 37 ust. 3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim uzyskał  po ustaleniu  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

3. W klasach I–III szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć  edukacyjnych  są  ustalane w sposób
określony w § 37 ust. 1; 

2) śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych,  a  także  śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  są  ocenami
opisowymi.

4. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3
pkt  2,  uwzględnia  poziom  i  postępy w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności
w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, o których mowa w § 28 ust. 2, dla
danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i  edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

5. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny
klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych lub dodatkowych zajęć  edukacyjnych są ustalane
według skali określonej w § 37 ust. 2, a śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ustalana według skali określonej w § 38 ust. 5.

§37

1. W klasach I - III oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:

1) wspaniale - 6 ;

2) bardzo dobrze - 5 ;

3) dobrze – 4 ;

4) zadawalająco – 3 ;
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5) słabo – 2;

6) niezadowalająco – 1.

2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od
klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny - 1 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2
pkt 1–5.

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

§38

1. Ocenianie zachowania uczniów ma na celu kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi i
akceptowanymi normami społecznymi oraz takie oddziaływanie na ucznia, aby:

1) potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne oraz innych;

2) mógł  w  pełni  wykorzystać  i  rozwijać  swoje  zdolności,  umiejętności  oraz  predyspozycje
psychofizyczne;

3) miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną pracę
nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności :

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkolne;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
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6) godne , kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Tryb i zasady ustalania oceniania zachowania:

1) w klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ocenami opisowymi;

2) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania  zachowania  oraz  o  warunkach  i  trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

4) opinie nauczycieli będące podstawą do ustalenia oceny zachowania powinny powstać w trakcie
całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny i muszą być udokumentowane w zeszycie klasy
lub zeszycie wychowawcy;

5) nauczyciele mają obowiązek zapisywania zarówno pozytywnych jak i negatywnych informacji
o zachowaniu każdego ucznia;

6) 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.

4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) wychowawca klasy  podaje  uczniom  i  ich  rodzicom  informację  w  formie  pisemnej
o przewidywanej rocznej ocenie zachowania na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady
pedagogicznej;

2) z wnioskiem o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
może wystąpić uczeń, który nie został ukarany żadną karą statutową;

3) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają do wychowawcy nie później niż 3 dni
przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej zamiar uzyskania wyższej od
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przedstawiają wychowawcy informacje, które w
znaczący sposób mogą wpływać na zmianę oceny zachowania;

5) wychowawca ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje, bądź
ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

6) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest oceną ostateczną.
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5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną
zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

6. Kryteria ocen zachowania:

1) ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania
dla innych uczniów w szkole,

b) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i
uczniów,

c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

d) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami szkoły,

e) godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach i zawodach,

f) dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji słownej,

g) zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie i innych,

h) pomaga słabszym koleżankom i kolegom w rozwiązywaniu problemów w nauce;

2) ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) jest sumienny w pełnieniu obowiązków;

b) aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły;

c) systematycznie  uczęszcza  na  zajęcia,  bierze  w  nich  aktywny  udział,  nie  ma
nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;

d) dba o swój wygląd,

e) używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych koleżanek i kolegów,

f) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i
uczniów;

3) ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie  uczęszcza  na  zajęcia,  bierze  w  nich  aktywny  udział,  nie  ma
nieusprawiedliwionych nieobecności,

b) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,
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c) dba o mienie klasy i szkoły,

d) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami szkoły,

e) cechuje go wysoka kultura osobista, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów,

f) nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów;

4) ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych,

b) poprawnie wywiązuje się z obowiązków zgodnie ze statutem szkoły,

c) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów,

d) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,

e) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,

f) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,

g) uczęszcza  na  zajęcia  szkolne;  dopuszcza  się  jeden  dzień  nieobecności
nieusprawiedliwionej;

5) ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy,

b) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną,

c) nie wywiązuje się z powierzonych prac,

d) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,

e) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia
jej prowadzenie;

6) ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

b) ma agresywny stosunek do kolegów, 

c) swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły,

d) używa wulgarnych słów, kłamie,

e) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,

f) wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje,

g) ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników,

h) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób.
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§ 38a

1. Sposoby gromadzenia i dokumentowania informacji o zachowaniu ucznia:

1) obserwacja ciągła na różnych płaszczyznach życia szkolnego dokonywana przez nauczycieli,
wychowawców i uczniów szkoły;

2) prowadzenie zeszytu klasy w każdym dzienniku lekcyjnym i dokonywanie przez nauczycieli
wpisów pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów;

3) każdy wychowawca prowadzi zeszyt wychowawcy, w którym znajduje się pełna dokumentacja
ucznia do wglądu rodziców i dyrektora szkoły.

2. Sposoby sprawdzania postępów ucznia:

1) systematyczna analiza dokumentacji  na lekcji  wychowawczej  (np.  1 x w miesiącu, analiza
frekwencji i zapisów w zeszycie klasy);

2) konsultacja w zespołach wychowawczych (co najmniej 2 x razy w semestrze), informacja w
zeszycie wychowawcy.

3. Sposoby informowania o postępach uczniów i ich rodziców :

1) raz w miesiącu na lekcji wychowawczej, wychowawca analizuje zachowanie i wskazuje nad
czym należy pracować;

2) informacje  o  postępach  ucznia  rodzic  uzyskuje  w  czasie  spotkań  z  wychowawcą  klasy
( zebrania rodzicielskie);

3) w przypadku zdarzeń  epizodycznych rodzic  jest  proszony o kontakt  ze szkołą  w terminie
ustalonym przez obie strony.

§39

Jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  stwierdzono,  że poziom osiągnięć  edukacyjnych  ucznia
uniemożliwi  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  szkoła  umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków.

§40

1. Uczeń może nie być  klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak  jest  podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
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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 tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt 2 nie obejmuje
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  technicznych,  zajęć  komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami  (prawnymi
opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza komisja,
w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o  którym  mowa  w ust.  4  pkt  2,  przeprowadza  komisja,
w której skład wchodzą:

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

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzany ten egzamin.

12.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami
(prawnymi  opiekunami),  liczbę  zajęć  edukacyjnych,  z  których  uczeń  może zdawać  egzaminy
w ciągu jednego dnia.

13.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być  obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
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14.Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający
w szczególności:

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 10 i 11;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) 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.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 41 i § 42.

§41

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  może być  zmieniona  w wyniku  egzaminu
poprawkowego. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę niedostateczną  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy.

3. Egzamin poprawkowy składa się  z  części  pisemnej  oraz części  ustnej,  z  wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

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

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły. W skład komisji
wchodzą:

1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Szkoły – jako przewodniczący
komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.
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5a. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający  w
szczególności:

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

6a.  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.

7. 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,

8. Uczeń,  który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9 i § 42.

9. Uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia  szkoły  podstawowej,  Rada  Pedagogiczna  może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  pod
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 42

1. Uczeń  lub jego rodzice (prawni  opiekunowie)  mogą  zgłosić  zastrzeżenia do dyrektora Szkoły,
jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena
klasyfikacyjna zachowania  została  ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa dotyczącymi  trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2
dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
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2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania  została  ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa dotyczącymi  trybu
ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

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

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

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  o  których  mowa w ust.  1.  Termin sprawdzianu uzgadnia się  z
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

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

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

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

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku
dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoły.

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

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
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b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się dołącza się odpowiednio pisemne prace
ucznia,  zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą  informację  o wykonaniu
przez ucznia zadania praktycznego.

8a. Protokoły, o których mowa w ust. 7, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.
2  pkt  1,  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie
wyznaczonym przez dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

10. Przepisy ust.  1-9 stosuje się  odpowiednio w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych  ustalonej  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  tym  że  termin  do  zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku,
ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna.

§ 43

a.i.1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do
klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 9.

a.i.2. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, określonych w
szkolnym planie nauczania, otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w
§ 37 ust. 3, z zastrzeżeniem § 41 ust. 9.

a.i.3. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

a.i.4. Uczniowi,  który uczęszczał  na dodatkowe zajęcia  edukacyjne,  religię  lub  etykę,  do
średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z
tych zajęć.

a.i.5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o
której mowa w ust. 3, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych
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uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę
należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

a.i.6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  co
najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

a.i.7. O  promowaniu  do  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, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy
o systemie oświaty.

a.i.8. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

a.i.9. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w
danym  roku  szkolnym  lub  stanem  zdrowia  ucznia,  rada pedagogiczna  może  postanowić  o
powtarzaniu  klasy  przez  ucznia  klasy  I–III  szkoły  podstawowej,  na  wniosek  wychowawcy
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu
opinii wychowawcy oddziału.

a.i.10. Na wniosek  rodziców ucznia  i  po  uzyskaniu  zgody wychowawcy oddziału  albo na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w
jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

  § 44

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli 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, o których mowa w § 37 ust. 3;

2. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza
ostatnią klasę szkoły podstawowej.

3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której
mowa  w  ust.  3,  wlicza  się  ocenę  ustaloną  jako  średnia  z  końcowych  ocen  klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę
należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem,
jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z  obowiązkowych zajęć  edukacyjnych  średnią
końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
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7. O ukończeniu szkoły przez 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, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty.

§45
(uchylony).

§46
(uchylony)

§47

1. Na zakończenie roku szkolnego wskazane jest sporządzenie raportu w sprawie oceniania w całej
szkole.

2. Podstawą do  formułowania wniosków do dalszej pracy dydaktycznej jest dla nauczyciela wynik
sprawdzianu rocznego na danym poziomie klasowym.

§48

1. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w § 26 ust. 1,
oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji
podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z § 26 ust. 6 i 7, ustala po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i rady rodziców:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach
danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

2. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

3. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne ułatwiające obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły.

4. Nauczyciel  lub  zespół  nauczycieli  przedstawia  dyrektorowi  szkoły  program  wychowania
przedszkolnego  lub  program  nauczania  do  danych  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia
ogólnego na dany etap edukacyjny.

5. Program wychowania przedszkolnego i  programy nauczania,  o których mowa w ust.  4,  mogą
obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie
programowej  wychowania  przedszkolnego  lub  treści  nauczania  ustalonych  dla  danych  zajęć
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edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

6. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 4, powinny
być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

7. Dyrektor  szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii  rady pedagogicznej,  dopuszcza do użytku  w oddziale
przedszkolnym  lub  szkole  przedstawiony  przez  nauczyciela  lub  zespół  nauczycieli  program
wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 4.

8. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których
mowa  w  ust.  4,  stanowią  odpowiednio  zestaw  programów  wychowania  przedszkolnego  lub
szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w
zestawie  programów wychowania  przedszkolnego  i  szkolnym  zestawie  programów nauczania
całości  odpowiednio  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  lub  podstawy
programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

9. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
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Rozdział 9
(uchylony)

§ 49 - § 62
(uchylony)

Rozdział 10 
(uchylony)

§ 63 - § 102
(uchylony)
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Rozdział 11 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§103

1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i organizuje tę  pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania

i organizacji  pomocy  psychologiczno‐pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach

i placówkach. 

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

3. Szkoła  współpracuje  z  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  oraz  innymi  instytucjami
świadczącymi  poradnictwo  oraz  specjalistyczną  pomoc  dzieciom  i  ich  rodzinom,  a  w
szczególności z:

1) Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieliczce w szczególności w zakresie:

a) badań psychologiczno-pedagogicznych uczniów, 

b) diagnozy i orzecznictwa, 

c) terapii pedagogicznej dla uczniów, 

d) konsultacji dla wychowawców,

e) organizacji szkoleń dla nauczycieli, rodziców, uczniów w zakresie przeciwdziałania agresji,
uzależnieniom i rozwijania kompetencji wychowawczych;

2) Centrum  Profilaktyki  i  Promocji  Zdrowia  w  Wieliczce oraz  Pełnomocnikiem  Burmistrza
ds. profilaktyki uzależnień w szczególności w zakresie:

a) organizowania wypoczynku letniego dla uczniów, 

b) pomocy finansowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

c) finansowanie programów profilaktycznych realizowanych w szkole, 

d) doskonalenia i konsultacji dla nauczycieli w zakresie profilaktyki i wychowania,

e) zaopatrywania  szkoły  w  materiały  edukacyjne  dotyczące problematyki  uzależnień  oraz
przemocy domowej;

3) Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce w szczególności w zakresie:

a) dożywiania uczniów, 
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b) finansowania wypoczynku letniego uczniów,

c) udzielania wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom uczniów;

4) inspektorem  ds.  nieletnich  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Wieliczce  w  szczególności
w zakresie:

a) przeciwdziałania agresywnym zachowaniom uczniów na terenie szkoły i środowiska,

b) prowadzenie  prelekcji  dla  uczniów  i  rodziców  na  temat  zachowań  ryzykownych  oraz
sposobów unikania zagrożeń, odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne,
prawnych aspektów narkomanii, zachowań agresywnych, wychowania w trzeźwości;

5) z innymi instytucjami i organizacjami w miarę potrzeb szkoły.
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Rozdział 12 

Postanowienia końcowe

§ 104

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 
przepisy.

4. Zasady  postępowania  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Statucie  określa  ustawa  o  systemie
oświaty.

5. Regulaminy określające działalność organów szkoły wynikające z celów i zadań nie mogą być 
sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

6. Szkoła uroczyście obchodzi następujące dni:

1) inauguracja roku szkolnego;

2) Święto Patrona Szkoły;

3) ślubowanie uczniów klas pierwszych;

4) Dzień Edukacji Narodowej;

5) Święto Niepodległości;

6) Dzień Ziemi;

7) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;

8) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

9) Dzień Sportu;

10) Dzień Dziecka;

11) pożegnanie absolwentów;

12) zakończenie roku szkolnego.
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