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Rozdział 1 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

§ 1 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu, zwana dalej „szkołą”. 

2. Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną.  

3.Szkoła posługuje się pieczęcią następującej treści: 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40  

ul. Bytomska 94, 41 – 803 Zabrze 

tel. 32 271-47-32, Regon 000727452 

 

4. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi 

opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna”. 

 

§ 2 

Siedziba szkoły mieści się w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 94. 

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym szkołę  jest Miasto Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Powstańców 

Śląskich 5-7 

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

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

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy. 

 

§ 4 

1. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną Nr 40 w Zabrzu; 

2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Zabrze; 

3) organie sprawującym nadzór – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego realizowanego w Szkole Podstawowej Specjalnej; 

5) rodzicach– należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły; 

7) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40           

w Zabrzu; 

8) programie wychowawczo-profilaktycznym - należy przez to rozumieć opis realizacji celów                           

i działań o charakterze wychowawczym skierowanych do uczniów, oraz realizacji treści i działań                       
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o charakterze profilaktycznym dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowanych                

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, 

skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

9) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

10) ustawie Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59); 

11) (uchylony)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 

1982r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), 

 

§ 5 

1. Szkoła realizuje kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na: 

1) autyzm; 

2) afazję; 

3) niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim; 

4) niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

5) niepełnosprawność sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna; 

6) niepełnosprawność sprzężoną, z których jedną z niepełnosprawności jest autyzm, Zespół Aspergera 

lub afazja. 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 6 

1. Kształcenie w szkole trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja 

wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

2. Na każdy etapie edukacyjnym funkcjonują  klasy dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera,   

w tym w normie intelektualnej   oraz oddziały edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów                                       

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

3. Kształcenie uczniów w szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia 

 

§ 7 
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1. Kształcenie ogólne w szkole, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów , 

ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania             

i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie 

jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym   

oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

2. Kształcenie specjalne w szkole, przy uwzględnieniu rodzajów niepełnosprawności u uczniów, ma 

na celu: 

1) budowanie  tożsamości ucznia,  rozwijanie  jego autonomii i poczucia godności; 

2) wdrażanie ucznia  do funkcjonowania społecznego, rozumienia i przestrzegania  norm społecznych; 

3) wyposażenie w wiadomości i umiejętności  niezbędne   do samodzielnego, niezależnego  dorosłego 

życia; 

4) rozwijanie zdolności porozumiewania się z otoczeniem w dostępnym dla ucznia zakresie, zarówno 

werbalnie jak i pozawerbalnie; 

5) integrowanie uczniów  ze środowiskiem , w tym środowiskiem rówieśniczym w różnej formie 

3. Cele szczegółowe szkoły, na poszczególnych etapach edukacyjnych,  są zgodne z celami 

szczegółowymi zawartymi  w podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych 

etapów edukacyjnych. 

 

§ 8 

Do zadań szkoły należy  w szczególności: 
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1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania; 

2) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

3) realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością, w tym  

intelektualną w stopniu lekkim i uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną z których jedną                  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim; 

4) realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego 

ucznia; 

5) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 

6) realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów zgodnie z WSO; 

7) umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia; 

8) zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych oraz innych o charakterze 

terapeutycznym zgodnie z zaleceniami zawartymi   w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego       

i wnioskami wynikającymi z oceny efektywności prowadzonych działań w ramach organizowanego 

dla nich  kształcenia, opieki i wychowania; 

9) stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych, 

artystycznych oraz sportowych; 

10) zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej oraz warunków do nauki odpowiednio do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

13) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia; 

14) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej; 

15) wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

16) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją                

i zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk 

psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania 

uzależnień; 

17) prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego;  

18)współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z policją i sądem oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz lub w sprawie ucznia; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

20) współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

21) realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

22) podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji. 
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§ 9 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, 

w szczególności: 

1) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak również 

podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem; 

2) zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach przedmiotowych, 

godzinach z wychowawcą klasy i apelach; 

3)organizuje zajęcia wynikające z obowiązujących przepisów prawa; 

4) organizuje dyżury nauczycieli; 

5) stosuje opracowane procedury w zakresie bezpieczeństwa uczniów  w szkole, w tym organizowania 

wyjść, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, zajęć terapeutycznych; 

6) zawiadamia rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych uczniów; 

7) udziela pomocy uczniom w nagłych wypadkach zgodnie z wewnętrznymi procedurami; 

8) dostosowuje sprzęt szkolny i warunki pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy. 

 

§ 10 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców.  

§ 11 

1. Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

współudziale poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji  na podstawie obowiązujących 

przepisów.              

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:                                                                

1)  ucznia;                                                                                                                                                         

2)  rodziców ucznia;                                                                                                                                      

3)  dyrektora szkoły;                                                                                                                                       

4)  nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących  zajęcia z uczniem;                                   

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;                                                                                                                                 

6)  poradni psychologiczno- pedagogicznej;                                                     

7)  pomocy nauczyciela;                                                                                                                               

8)  (uchylony)                                                                                                                                   

9)  pracownika socjalnego;                                                                                                                            

10)  asystenta rodziny;  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11)  kuratora sądowego;                                                                                                                                

12)  organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i  młodzieży.   

3.Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej na wszystkich etapach nauczania.      

4. Celem pomocy i opieki psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie ich 

rozwoju i efektywności uczenia się  w szczególności poprzez:                                                                                     

1) stymulowanie rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego;                                                           

2) wyrównywanie deficytów rozwojowych;                                                                                                            

3)  wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania;                                                                          

4)  eliminowanie przyczyn i przejawów trudności szkolnych oraz zaburzeń zachowania; 

5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;    

6) organizację zajęć związanych  z planowaniem przyszłości; 

7) (uchylony)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      

5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia 

lub pełnoletniego ucznia. 

6. Koordynatorem w zakresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest 

wychowawca klasy. 

7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna  organizowana uczniowi udzielana jest w formie: 

1)  wsparcia podczas bieżącej pracy na  zajęciach lekcyjnych, specjalistycznych i innych zajęciach 

organizowanych przez szkołę; 

2) zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem i pedagogiem szkolnym; 

3) porad, konsultacji i warsztatów; 

4) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i  specjalistycznych, w tym o charakterze 

socjoterapeutycznym;  

5) zajęć rozwijających zainteresowania; 

6) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

7) (uchylony)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) (uchylony)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą  realizowane, dyrektor szkoły informuje 

pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

9. W szkole dla każdego ucznia powołuje się zespół, w skład którego wchodzą wychowawca klasy, 

nauczyciele uczący, nauczyciele prowadzący specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne  oraz inne osoby 

pracujące z uczniem. 

10. Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wraz z oceną 

efektywności podejmowanych działań i określeniem dalszych kierunków pracy z uczniem, 

opracowuje indywidualny programu edukacyjno- terapeutycznego, dokonuje jego modyfikacji.  
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Zespół w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

wynikających z wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania podejmuje decyzję                   

o realizowaniu prze ucznia zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów. 

11. Zespół powiadamia rodzica o posiedzeniach zespołu, w których  to rodzic może uczestniczyć.     

Na wniosek lub za zgodą rodzica w posiedzeniu zespołu mogą uczestniczyć inne osoby. 

12. Rodzic otrzymuje kopię wielospecjalistycznej oceny i programu edukacyjno- terapeutycznego. 

13. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli ma na celu           

w szczególności:                                                                                                                                                  

1) wspieranie w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 

2) wspieranie w  rozwiązywaniu problemów  dydaktycznych i wychowawczych; 

3) rozwijanie umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej 

uczniom; 

4) wspieraniu w podejmowaniu  działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

14. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej reguluje wewnątrzszkolna procedura. 

 

§ 12 

1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając 

z działalności instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności sygnalizuje 

konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych. 

2. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła 

nawiązuje współpracę z: 

1) policją; 

2) kuratorem sądowym; 

3) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

§ 13 

1. Szkoła w zakresie rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły współdziała ze Stowarzyszeniami: 

Stowarzyszeniem „Nasza szkoła – nasz dom” oraz Klubem Olimpiad Specjalnych „Gumisie” Zabrze. 

2. Stowarzyszenia wymienione w ust.1 działają na terenie szkoły na mocy porozumienia określającego 

warunki tej działalności, a zawartego z dyrektorem szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

 

§ 14 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej, w tym otrzymania stypendium socjalnego. 
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2. Warunki otrzymania stypendium socjalnego określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 3 

ORGANY SZKOŁY, ICH ZADANIA I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA 

§ 15 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. (uchylony)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Każdy z organów, o których mowa w ust. 1: 

1) ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych 

w Statucie i regulaminach swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) w wykonywaniu swoich zadań współpracują ze sobą. 

4. Ustala się następujące  warunki współpracy między organami szkoły: 

1) spotkania organizowanie na wniosek dyrektora przynajmniej raz w semestrze przedstawicieli 

wszystkich organów szkoły; 

2) spotkania nadzwyczajne przedstawicieli organów szkoły zwoływane na wniosek każdego          

z organów szkoły, zgłoszony do dyrektora szkoły lub na wniosek dyrektora szkoły  

3) spotkania przedstawicieli organów szkoły wynikające z ich kompetencji oraz organizacji 

pracy szkoły 

§ 16 

Dyrektor 

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

nauczycielami, reprezentuje szkołę na zewnątrz, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, kieruje 

działalnością szkoły, a w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

2) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;  

3) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  

oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących;  

5) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

6) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez diagnozę pracy szkoły, planowanie  

i prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;  
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7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, odpowiada za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

8) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły; 

9) ustala zakres obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników, odpowiada za 

dyscyplinę pracy wszystkich pracowników, dokonuje oceny pracy; 

10) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

11) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

12) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których 

celem jest działalność wychowawcza lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

13) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

14) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer 

PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

15) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

2. Dyrektor w szczególności decyduje o: 

1) skreśleniu ucznia z listy uczniów; 

2) zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

3) przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

4) wstrzymaniu wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego                   

i rady pedagogicznej, określa szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora oraz sprawuje 

bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi. 

4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze  

w szkole. 

5. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 

 

 

§ 17 

Rada Pedagogiczna 
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1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor szkoły, jako przewodniczący oraz wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

5. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

2) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów; 

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

4) w miarę bieżących potrzeb; 

5) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

6) z inicjatywy dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę albo; 

7) na wniosek, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby z głosem doradczym zapraszane przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  

7.Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy 

szkoły; 

6) uchwalanie Statutu Szkoły albo jego zmian. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych. 

10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
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11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy jej członków. 

 

§ 18 

Rada Rodziców 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady 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 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

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

rad oddziałowych do rady rodziców szkoły. 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

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

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

opracowanego przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym na polecenie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia 

lub wychowania w szkole; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,  

o którym mowa w ust.6 pkt 1), program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców 

określa regulamin, o którym mowa w ust.4 

9. Fundusze, o których mowa w ust. 8, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym 

Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami 

na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę 

Rodziców. 
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10. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły 

według obowiązujących przepisów.  

§ 19 

Samorząd Uczniowski 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Samorząd działa w oparciu o regulamin, który: 

1) uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; 

2) nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3) określa zasady wybierania i działania organów samorządu; 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

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

takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie                  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

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

wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

§ 20 

1. Kwestie sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły kierując się dobrem szkoły,  

a w szczególności: 

1) pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu; 

2) wyznacza termin posiedzenia przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne; 

3) prowadzi, jako mediator protokołowane posiedzenie mediacyjne zmierzające do osiągnięcia 

kompromisu w przedmiotowej sprawie.   

2. W razie braku kompromisu dyrektor szkoły rozstrzyga jednoosobowo, kierując się zasadą 

obiektywizmu, dobrem szkoły i społeczności uczniowskiej.  

3. Decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.  
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4. W przypadku sporu między dyrektorem a innymi organami szkoły kwestie sporne rozstrzyga organ 

prowadzący. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna. 

5.  Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski zgodnie z przyjętymi procedurami. 

 

Rozdział 4 

Organizacja szkoły 

§ 21 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy na danym 

etapie edukacyjnym realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone szkolnym planem 

nauczania. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca. 

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca 

opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. Liczba uczniów w oddziale wynosi: 

1)  dla uczniów z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera - nie więcej niż 4;  

2)  dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność  intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej  niż  4;  

3) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów    

z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej   niż  6;  

4)  dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie 

więcej niż 8;  

5)  dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż  16; 

6) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12;   

7)  w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,                 

z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym                

i znacznym, nie więcej niż  5.  

5. W szkole  organizuje się  również  nauczanie w oddziałach złożonych z uczniów różnych klas                   

na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zachowaniem zasady niełączenia uczniów            

z różnych etapów edukacyjnych. Tak utworzony oddział stanowi klasę łączoną.  

6. Na  obowiązkowych zajęciach z języka obcego nowożytnego, informatyki oraz na nie więcej niż 

połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z chemii , dla których   z treści programu 

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, zajęcia  w oddziałach 

prowadzone są z podziałem na grupy pod warunkiem, że grupa liczy nie mniej niż 5 uczniów. 

7. W klasach I–IV dla uczniów:  

1)  z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;  

2)  z niepełnosprawnością  ruchową, w tym z afazją; 
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3)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

4)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

– zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.  

8. Za zgodą organu prowadzącego,  w przypadku innych niepełnosprawności nie wymienionych w ust. 

7 pkt 1-4 i w uzasadnionych  przypadkach,  szkoła może dodatkowo zatrudnić pomoc nauczyciela  

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

10. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia,  z uwzględnieniem  zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz zachowując 

ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego. 

11. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 

12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 11,                 

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie 

tygodniowym.  

13. Godzina zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej  trwa 45 minut. 

14. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut za wyjątkiem przerwy obiadowej, która trwa nie mniej 

niż15 minut. 

§ 22 

 W szkole,  przy co najmniej 12 oddziałach , tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

 

§ 23 

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

organizacji pracy  szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem ramowych planów 

nauczania.  

§ 24 

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się: liczbę oddziałów, liczbę uczniów w oddziałach,  liczbę 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze,  tygodniowy wymiar godzin  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tygodniowy wymiar 

zajęć z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych, w tym  

wymiar godzin  zajęć rewalidacyjnych, zajęć w ramach nauczania indywidualnego, zajęć z zakresu 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, zajęć do dyspozycji dyrektora szkoły, zajęć świetlicowych                   

i zajęć bibliotecznych. 

 

§ 25 

Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły, uwzględniając przepisy wydane na podstawie 

art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy- prawo oświatowe , po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 
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związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych         

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.  

 

§ 26 

Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe organizacje 

związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy- prawo oświatowe, w terminie do dnia                                 

21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę . 

 

§ 27 

1.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację:                     

1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego ; 

2) dodatkowych   zajęć edukacyjnych; 

3)zajęć opiekuńczo- wychowawczych; 

4)zajęć rewalidacyjnych;                                                                                                                         

5)zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia, w szczególności w celu kształtowania ich 

 aktywności i kreatywności;   

6) zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

7) zajęć   w ramach doradztwa zawodowego. 

2.  Zajęcia  wymienione w ust. 1 pkt. 5 i 6 mogą  być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.          

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7 są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII. 

4.Szkoła może prowadzić  dla uczniów inne zajęcia we współpracy z  poradnia psychologiczno- 

pedagogiczną,  wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi , innymi instytucjami działającymi na 

rzecz uczniów niepełnosprawnych. 

§ 28 

W przypadku wprowadzenia  do dnia 30 września  zmian  do zatwierdzonego arkusza organizacji 

szkoły na dany rok szkolny stosuje się  odpowiednio § 25 i §26. 

 

§ 29 

1.W każdym roku szkolnym dyrektor przygotowuje i podaje we wrześniu do wiadomości uczniów                      

i rodziców Kalendarz roku szkolnego.   

2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 
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3.Kalendarz zawiera w szczególności terminy:                                                                                                    

1) rozpoczynania i kończenia zajęć ;                                                                                                                     

2)  przerw w nauce;                                                                                                                                        

3) trwania poszczególnych semestrów;                                                                                                             

4)  posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej;                                                                                              

5)  zebrań z rodzicami.   

4. Szkoła na życzenie rodziców organizuje dla uczniów zajęcia z religii i etyki, które uwzględnione są 

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Uczniowie uczęszczający na naukę  religii są zwalniani z zajęć szkolnych w celu odbycia 

trzydniowych rekolekcji wielkopostnych , dla pozostałych uczniów w tym czasie organizowane są 

zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. 

6.W dniach wolnych od zajęć  dydaktycznych, wymienionych w  Kalendarzu organizacji roku 

szkolnego  odbywają  się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze . Opieka nad dziećmi organizowana  jest          

w godzinach pracy świetlicy szkolnej.  

7.W dni zajęć opiekuńczo- wychowawczych szkoła zapewnia obiady zależnie od liczby uczniów  lub 

po uzgodnieniu z rodzicami i firmą cateringową. 

 

§ 30 

1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość  korzystania z:                   

1) sal lekcyjnych   oraz pracowni do nauki z niezbędnym wyposażeniem: 

a) pracownia informatyczna; 

b) pracownia techniczna; 

c) kuchnia dydaktyczna;                                                                            

 2) biblioteki;                                                                                                                                                            

3) świetlicy;                                                                            

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej;                                                                                                                         

5) specjalistycznych gabinetów do różnych form rewalidacji z niezbędnym  wyposażeniem: 

a) gabinet logopedyczny; 

b) gabinet pedagoga i psychologa szkolnego; 

c) sala integracji sensorycznej; 

d) (uchylony)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) (uchylony)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) sala do zajęć rewalidacyjnych oraz doświadczania świata;  

6)  urządzeń i sprzętów  sportowych i rekreacyjnych, w tym placu zabaw w ramach programu 

„Radosna Szkoła” 

7) pomieszczeń sanitarno-higienicznych. 
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2.  W szkole  zorganizowane są również pomieszczenia: 

1) gabinet dyrektora; 

2) sekretariat; 

3) pokój nauczycielski; 

4) gabinet głównej księgowej; 

5) archiwum 

 

§ 31 

1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:  

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;    

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi;  

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania                

u uczniów nawyku czytania i uczenia się;  

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;  

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.  

2. Z biblioteki mogą korzystać:  

1) uczniowie;  

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły;  

3) rodzice (prawni opiekunowie).  

3. Biblioteka nieodpłatnie:  

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

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych.  

4. Z biblioteki mogą korzystać użytkownicy w okresie prowadzenia działalności edukacyjnej szkoły. 

5. Uczniowie i nauczyciele  mogą wypożyczać  zasoby biblioteczne na okres  ferii letnich, ferii 

zimowych i przerw świątecznych.       

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej zawiera Regulamin biblioteki szkoły. 

7.Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć  

w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć  edukacyjnych i po ich 

zakończeniu.  

8. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:  

1) opieka nad zbiorami biblioteki, gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 

2) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników biblioteki;  

3) rozwijanie czytelnictwa, realizowanie ścieżki czytelniczo-medialnej;  

4) przygotowanie uczniów do korzystania z informacji naukowej;  
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5) działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów; 

6) współpraca z innymi bibliotekami. 

 

§ 32 

1.Szkoła zapewnia organizację zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają  w szkole dłużej ze 

względu na:                                                                                                                                                               

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców ; 

2) organizację dojazdu  uczniów do szkoły;                                                                                                    

3) innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki uczniom. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzgledniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.  

3. Na zajęciach świetlicowych  pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać liczba uczniów 

odpowiadająca  liczbie, o której mowa w  § 21 ust. 4  niniejszego Statutu 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej oraz prawa i obowiązki ucznia 

korzystającego z zajęć w ramach świetlicy szkolnej zawiera Regulamin świetlicy szkolnej. 

 

§ 33 

1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła  organizuje dożywianie w formie cateringu. 

2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.  

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej zawarte są w opracowanym  przez szkołę 

Regulaminie organizacji dożywiania w szkole. 

4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny uczeń korzysta nieodpłatnie z dożywiania                      

w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. 

 

§ 34 

W szkole działa gabinet  pielęgniarki szkolnej  sprawujący stałą opiekę  nad uczniami wg ustalonego 

harmonogramu. 

 

 

§ 35 

1. W  zajęciach edukacyjnych, opiekuńczo- wychowawczych  oraz  innych działaniach  

organizowanych przez szkołę   dopuszczalny jest udział wolontariuszy. 
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2. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, a podstawą rozpoczęcia współpracy jest podpisanie 

umowy wolontariackiej miedzy dyrektorem a wolontariuszem, która określa zakres i planowany czas 

współpracy.  

3. Wolontariuszem w szkole  może być  również niepełnoletni uczeń  po uzyskaniu zgody rodzica, 

który wypełnia swoje zadania pod opieką nauczyciela  lub innej osoby dorosłej. 

4. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego Statutu oraz innych 

regulaminów dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, a ich 

naruszenie może skutkować  natychmiastowym przerwaniem współpracy.  

5.Wolontariusz może na własną prośbę  przerwać lub zakończyć współpracę w dowolnym momencie 

po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły.  

 

§ 36 

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII w celu 

wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy.  

2. Podstawę  do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki 

i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami.  

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

4. Szkoła w zakresie doradztwa zawodowego współdziała z:                                                                                 

1)  poradnią psychologiczno-pedagogiczną;                                                                                                   

2) pracodawcami;                                                                                                                                                 

3) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 

5. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa są realizowane                      

w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.  

6. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego należy:  

1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2)  gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych zgodnie                    

z potrzebami uczniów; 

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

kształcenia i kariery zawodowej;  

4)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;  

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

doradztwa edukacyjno-zawodowego;  
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6)  wspieranie nauczycieli, rodziców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

7. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:  

1)  w dniach otwartych szkół zawodowych;  

2)  w targach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach z zakresu doradztwa zawodowego.  

8. W każdym roku szkolnym doradca zawodowy opracowuje plan doradztwa zawodowego oraz 

przygotowuje sprawozdanie z jego realizacji. 

 

§ 37 

1. Uczniów do szkoły przyjmuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. 

2.Rodzice  zobowiązani są  do:                                                                                                                               

1)  dostarczenia oryginału orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną               

o potrzebie kształcenia specjalnego;  

2)  wypełnienia wniosku o zapewnienie kształcenia specjalnego; 

3) wypełnienie i podpisanie  kwestionariusza o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych 

ucznia.  

3. Oprócz dokumentu  wymienionego w ust.2 pkt 1 rodzice mogą  dostarczyć inne, dotyczące uczniów, 

posiadane opinie. 

 

§ 38 

1. Szkoła współpracuje  z Poradnią  Psychologiczno- Pedagogiczną w Zabrzu na rzecz uczniów             

w celu uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznego poradnictwa                         

i poradnictwa zawodowego. 

2.  Szkoła  może współpracować z organizacjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi 

w celu zapewnienia uczniom pomocy materialnej, o ile ich działalność  nie jest sprzeczna z prawem. 

 

§ 39 

Współpraca z rodzicami  uczniów odbywa się poprzez:                                                                                            

1) stały kontakt z wychowawcą klasy;                                                                                                             

2) organizację cyklicznych spotkań informacyjnych i  podsumowujących pracę dydaktyczno- 

wychowawczą;                                                                                                                                         

3)  włączenie  w proces opracowania  dokumentacji ucznia  w formie IPET i wielospecjalistycznej 

oceny w miarę potrzeb;                                                                                                                                

4) organizację comiesięcznych spotkań w Klubie Rodzica;                                                                         

5) pomoc psychologa i pedagoga szkolnego oraz innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów 

rozwojowych  i dydaktycznych uczniów, ustaleniu jednolitych oddziaływań wychowawczych;                                                                                                                                                           
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6) współudział i zaangażowanie rodziców w proces wspierania ucznia;                                                     

7) udział w posiedzeniach zespołu powołanego dla ucznia; 

8) zaangażowanie w pracę na rzecz klasy lub szkoły. 

 

§ 40 

1.Szkoła  wydaje dokumenty i opinie na temat ucznia dla zewnętrznych instytucji. 

2. Dokumenty i opinie wydawane są na  wniosek rodziców bądź instytucji do tego  uprawnionych. 

3. Opinię  nt. ucznia sporządza  się w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od daty 

wpłynięcia  pisma zewnętrznej  instytucji lub wniosku rodzica. 

4. Opinie przedstawiane są do podpisu dyrektorowi szkoły. 

5. Opinie odbierane są  osobiście przez rodziców  u pedagoga/psychologa szkolnego lub                                   

w sekretariacie szkoły. W przypadku uprawnionych instytucji – wysyłane pocztą.  

6. Dokumenty sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz przechowuje się                                    

w dokumentacji szkoły. 

 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 41 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.  

2. Zasady zatrudniania pracowników szkoły określają odrębne przepisy.  

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

prowadzący arkusz organizacyjny.  

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

5. Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są  do współpracy z pracownikami 

pedagogicznymi w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i właściwej opieki.  

 

§ 42 

Wicedyrektor szkoły działa w ramach przydzielonego przez dyrektora szkoły, w formie pisemnej 

zakresu obowiązków,  a podczas jego nieobecności wykonuje jego zadania.  

 

§ 43 

1. 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;                                                                                                
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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 miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;  

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:                                                                                  

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie zobowiązującym programem 

oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;  

3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów   

4) współudział w zadaniach zespołu powołanego dla ucznia w zakresie  w opracowywania  IPET, 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, oceny osiągnięć ucznia i ustalaniu 

dalszych kierunków pracy; 

5) realizowanie z innymi nauczycielami i specjalistami zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej 

zawartych w orzeczeniach uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeniach o potrzebie 

nauczania indywidualnego oraz organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

6) prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych; 

7) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;  

8) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów;  

9)  ponoszenie odpowiedzialności  za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem w czasie zajęć  organizowanych przez szkołę ;  

10)  realizowanie doraźnych zastępstw  oraz dyżurów międzylekcyjnych za nieobecnych nauczycieli 

zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora;  

11) przygotowywanie  uroczystości i imprezy szkolne, zgodnie z odrębnym harmonogramem;  

12) aktywne  uczestnictwo w zespołach przedmiotowych  i w pracach zespołów zadaniowych, zgodnie 

z   przydziałem dodatkowych czynności;  

13) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania uczniów 

z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań  wynikających w 

szczególności z zrealizowanego programu nauczania  oraz organizowanego kształcenia specjalnego         

i uzyskiwania informacji dotyczących danego ucznia, jego zachowania i rozwoju;  

14) czynnie uczestniczyć  w pracach rady pedagogicznej, realizować  jej postanowienia  i uchwały;                                   

15) znać  i przestrzegać przepisy  ogólne obowiązujące  w szkole oraz przepisy  BHP i ppoż., 

obowiązki wynikające  z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczące  wykonywanej pracy. 

15) współpracowanie   z organami zewnętrznymi; 
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16) planowanie   własnego  rozwoju  zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;                      

3. Nauczyciel ma prawo do:                                                                                                                              

1)  korzystania  w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, 

rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;                               

2) decydowania w sprawie wyboru programu i metod nauczania, podręczników i środków 

dydaktycznych;  

3) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów z prowadzonego przez 

siebie przedmiotu zgodnie z zasadami WSO;  

4) współdecydowania o ocenie zachowania uczniów, zgodnie z zasadami WSO, wnioskowania               

w sprawie nagród i wyróżnień  dla uczniów;  

5) podejmowania inicjatyw, które poprawią jakość  nauczania i poszerzą ofertę  edukacyjną szkoły; 

6) prowadzenia  innowacji pedagogicznych i eksperymentów. 

7) reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

 

§ 44 

1.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy 

wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się  danym oddziałem w ciągu 

całego etapu edukacyjnego.  

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb rozwojowych, rodzaju niepełnosprawności  oraz warunków środowiskowych szkoły.  

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności:           

1) tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  oraz przygotowania do 

życia  w rodzinie i społeczeństwie;                                                                                                                        

2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie  konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

3) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;  

4) koordynowanie pracami zespołu powołanego  dla ucznia. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;  

2) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi zasadami  klasyfikowania i promowania uczniów 

w szkole; 

3) współdziała z nauczycielami  i specjalistami prowadzącymi zajęcia w oddziale, którym się 

opiekuje, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów klasy;  

4) współdziała z pedagogiem oraz innymi specjalistami, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla 

uczniów oraz doradztwa dla rodziców .  
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5. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów  w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;  

2) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od 

rodziców  pomocy w swoich działaniach;  

3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;  

4) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb                           

i trudności, a  także  problemów zdrowotnych oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów.  

6. Wychowawca spotyka się  z rodzicami uczniów  na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej 

niż  dwa razy w roku .  

7. O terminie spotkań  z rodzicami decyduje dyrektor szkoły.  

8. Informację o  terminach spotkań z rodzicami  przekazuje się  rodzicom na pierwszym zebraniu 

każdego roku szkolnego. 

 9. W spotkaniach z rodzicami  mogą  również uczestniczyć nauczyciele nie będących  wychowawcą 

danej klasy.  

10. Wychowawca spełnia swoje zadania poprzez:  

1) poznanie warunków środowiskowych uczniów;  

2) kontakty z rodzicami według harmonogramu spotkań, a w szczególnych przypadkach według 

potrzeb - indywidualne rozmowy z rodzicami;  

3) współpracę z pedagogiem oraz innymi specjalistami w przypadku wystąpienia trudności w uczeniu 

się  lub zachowaniu uczniów.  

11. Dyrektor szkoły może cofnąć powierzone obowiązki wychowawcy: 

1) na pisemną uzasadnioną prośbę  wychowawcy; 

2) w szczególnych okolicznościach, np. nieudolność wychowawcza, narastające konflikty, liczne 

interwencje rodziców, wysoka absencja wychowawcy. 

12.  W przypadku dłuższej absencji wychowawcy klasy  opiekę wychowawczą przejmuje drugi 

wychowawca  lub  inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

 

§ 45 

1. Do realizacji zadań szkoły funkcjonują powołane przez dyrektora zespoły nauczycieli: zespół 

przedmiotów humanistycznych, zespół matematyczno- przyrodniczy, zespół edukacji 

wczesnoszkolnej, zespół oddziałów edukacyjno- terapeutycznych, zespół wychowawczy,                 

zespół ds. ewaluacji. 

2. Dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony do realizacji zadań szkoły inne  

zespoły  nauczycieli. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego 

zespołu. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 



27 
 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły.               

W pracach zespołu mogą  brać  udział również  osoby niebędące pracownikami szkoły.  

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy 

zespołu odbywa się  podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.  

 

§ 46 

1. Pedagog  i psycholog zatrudniony w szkole udzielają pomocy:  

1) wychowawcom  klas i innym nauczycielom; 

2) uczniom; 

3) rodzicom dziecka.  

2. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole 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 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;                                                                              

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiazywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę  i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu 

szkoły;  

3)  udzielanie uczniom 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) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:                                                                               

a)  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo                           

w życiu szkoły;                                                                                                                                                           

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;                                                                                

8)   opracowywanie corocznych planów pracy i przygotowywanie sprawozdań wraz z oceną 

efektywności tych działań;                                                                                                                               

9)  dokumentowanie codziennej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa;                                                               

10) współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi instytucjami.                                    
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3.  Ponadto do obowiązków  pedagoga szkolnego należy:                                                                                      

1)   organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;                                                                                                                                           

2) monitorowanie frekwencji uczniów;                                                                                                         

3) wprowadzanie danych uczniów  w OSON;                                                                                              

4) przygotowywanie opinii o uczniach;                                                                                                       

5) podejmowanie działań  istotnych dla bezpieczeństwa uczniów. 

4. Ponadto do obowiązków psychologa należy: 

1) przygotowywanie opinii o uczniach;                                                                                                        

2) organizowanie spotkań w ramach Klubu Rodzica;                                                                                        

3) monitorowanie organizacji kształcenia specjalnego  oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

dla uczniów szkoły. 

5. Pedagog i psycholog powinni zwracać szczególną uwagę  na przestrzeganie w szkole postanowień 

Konwencji o Prawach Dziecka.  

§ 47 

1. Terapia logopedyczna prowadzona jest w ramach rewalidacji. 

2.Do zadań  logopedy należy w szczególności:  

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

mowy oraz poziomu  rozwoju językowego uczniów;   

2)  prowadzenie terapii  logopedycznej  dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i 

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

3)  podejmowanie działań  profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów;   

4) wspieranie nauczycieli i wychowawców  w zakresie planowania i organizowania pracy z uczniem z 

zaburzeniami mowy i trudnościami w komunikacji; 

5) prowadzenie dokumentacji własnej pracy; 

6) opracowywanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji z uwzględnieniem 

efektywności prowadzonej terapii z uczniem. 

 

§ 48 

 Do obowiązków  nauczyciela zajęć rewalidacyjnych i  innych  zajęć o charakterze terapeutycznym 

należą w szczególności:  

1)  prowadzenie  specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych zgodnie z kwalifikacjami i uzyskanymi 

certyfikatami;                                                                                                                                                  

2)  opracowywanie  wielospecjalistycznych ocen   poziomu funkcjonowania ucznia i obszarów 

deficytowych;                                                                                                                                                            

3) określenie zakresu pomocy udzielanej w ramach prowadzonych  przez siebie zajęć;                                          
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4)  konstruowanie  indywidualnego programu  prowadzonych terapii;                                                                                 

5)  dokumentowanie przebiegu terapii i jej postępów;                                                                                    

6) uczestniczenie w pracach zespołów powołanych dla uczniów oraz prowadzenie  z nauczycielami         

i innymi specjalistami zintegrowanych działań  o charakterze rewalidacyjnym                                                                                 

7)  informowanie  rodziców  o  przebiegu terapii i postępach ucznia;                                                                    

8)  w miarę możliwości włączanie rodziców i innych osób pracujących z uczniem w proces 

rewalidacji;                                                                                                                                                                  

9)  dokonywanie podsumowania i ewaluacji terapii i przekazanie jej w formie opisowej rodzicom w 

ramach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;                                                               

10)  wykorzystywanie dostępnej bazy pomocy  dydaktyczno-terapeutycznych;                                                                                   

11) zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery w trakcie prowadzonych zajęć .  

 

§ 49 

1. Nauczyciel świetlicy w celu prawidłowej realizacji zadań  :  

1)  planuje, organizuje i  kieruje pracą opiekuńczo- wychowawczą oraz przygotowuje sprawozdanie                  

z realizacji swoich zadań;                                                                                                                                          

2)  odpowiada za bezpieczeństwo wychowanków;                                                                                     

3)  dba o estetykę  pomieszczenia świetlicy;                                                                                                            

4)  prowadzi dokumentację pracy świetlicy;                                                                                                       

5)  współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, innymi specjalistami oraz  rodzicami 

uczniów. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy świetlicy znajduje się w Regulaminie świetlicy 

szkolnej. 

 

§ 50 

Nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania , o których mowa w rozdziale 4, § 31, ust. 8, a ponadto: 

1)  rozwija wśród uczniów zainteresowanie książką oraz współuczestniczy w procesie doskonalenia 

umiejętności czytania we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) tworzy warunki do poszukiwania , porządkowania  i wyszukiwania informacji  z różnych źródeł ,  

w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnej; 

3) promuje czytelnictwo poprzez m.in. organizację konkursów, prowadzenie lekcji bibliotecznych;         

4) prowadzi  różnorodne działania  przybliżające uczniom bohaterów literackich; 

5) współpracuje  z innymi nauczycielami  w działaniach mających na celu włączanie uczniów w życie 

szkoły; 

6)  współuczestniczy  w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z 

potrzebami uczniów. 
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§ 51 

1. Pracę nauczyciela  i wychowawcy świetlicy z uczniem: 

1)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;                                  

2)  z niepełnosprawnością  ruchową, w tym z afazją;                                                                                 

3)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ;                                                                                        

4)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi   

wspomaga dodatkowo pomoc nauczyciela. 

2. Zakres praw i obowiązków pomocy nauczyciela określa dyrektor szkoły. 

3.  Podpisany zakres praw i obowiązków  znajduje się w dokumentacji pracownika. 

 

§ 52 

(uchylony)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

§ 53 

1.W celu prawidłowego funkcjonowania szkoły zatrudnia się   pracowników administracji   i obsługi:                          

1) główny księgowy;  

2) kierownik gospodarczy ; 

3) sekretarka szkoły; 

3) konserwator; 

4) sprzątaczka.                                                                                                                                                 

2. Zakres obowiązków i uprawnień  dla poszczególnych pracowników administracji i obsługi określa 

dyrektor szkoły.  

 

§ 54 

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki,  zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom w czasie  wszystkich zajęć organizowanych  przez szkołę, zarówno  na 

terenie szkoły jak i  poza szkołą, a także  do dbania o mienie szkoły zgodnie z przyjętymi przez szkołę 

regulaminami i procedurami. 

 

 

 

 

Rozdział 6 

UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
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§ 55 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1)  nieodpłatnej edukacji; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

3) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymogami.  

4) jawnej i umiarkowanej oceny postępów w nauce; 

5) znajomości kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania;  

6) znajomości zasad klasyfikowania i promowania; 

7) wyrażania swojej opinii; 

8) swobody wypowiedzi i informacji; 

9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

11) uczestniczenia w organizacji życia szkolnego; 

12) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie              

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu i za zgodą Dyrektora; 

13) uznania i zachowania tożsamości narodowej; 

14) swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych; 

15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki; 

16) korzystania z posiłków w szkolnej stołówce, finansowanych wg ustalonych zasad; 

17) korzystania z każdej formy pomocy oferowanej przez szkołę; 

18) korzystania z przywilejów, w tym wycieczek, wyjść, udziału w imprezach organizowanych na 

terenie szkoły i poza nią; 

19) rezygnacji z udziału w lekcjach religii, na pisemny wniosek rodziców; 

2. Jeśli zajęcia z religii  odbywają się  w toku dnia , uczeń może korzy stać z zajęć z etyki lub,  dla 

zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki, może być przydzielony na czas  tych zajęć do innej klasy, 

przebywać w świetlicy lub odbywać indywidualne zajęcia rewalidacyjne. 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć skargę do 

dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor w terminie 14 dni rozpatruje skargę, o czym zobowiązany jest powiadomić ucznia i jego 

rodziców. 

 

 

§ 56 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły oraz w procedurach 

i regulaminach szkolnych, a w szczególności: 
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1) systematycznie, punktualnie, aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z planem 

nauczania; 

2) uzupełniać  braki powstałe w wyniku absencji; 

3) dbać o mienie, ład i porządek w szkole;  

4) pozostawać w czasie pobytu w szkole w obrębie jej posesji również podczas przerw 

międzylekcyjnych; 

5) podporządkować się zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej i organów samorządu 

uczniowskiego; 

6) wykonywać polecenia wydawane przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły; 

7) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych oraz zgłaszać wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości 

pracownikowi szkoły; 

8) przestrzegać zasad i norm współżycia społecznego na terenie szkoły i poza nią; 

9) przestrzegać zasad kultury osobistej w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli, innych 

pracowników szkoły i osób dorosłych; 

10) szanować godność osobistą własną i innych; 

11) godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię; 

12) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, pisemnie w ciągu 7 dni; nieobecności ucznia 

usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez rodziców 

ucznia, z podaniem przyczyny nieobecności; 

13) uczeń pełnoletni może sam usprawiedliwić własną nieobecność z zachowaniem terminu o 

którym mowa w § 56 pkt 12). 

 

§ 57 

1. W szkole obowiązuje ucznia ubiór czysty i estetyczny.  

2. Na uroczystości szkolne i państwowe obowiązuje strój galowy: chłopcy - biała koszula z długim lub 

krótkim rękawem, granatowe lub czarne spodnie, dziewczęta - biała bluzka z długim lub krótkim 

rękawem, granatowa lub czarna spódnica o długości do kolan lub dłuższa;  

3. Na terenie szkoły niedozwolone jest noszenie odzieży nadmiernie obnażającej ciało, a także 

noszenie kolczyków, biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu  oraz posiadanie makijażu; 

4. Podczas zajęć zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń, 

sprzętów multimedialnych, za wyjątkiem sytuacji wynikającej z organizacji zajęć lub w sytuacji 

zagrażającej bezpieczeństwu i życiu uczniów lub pracowników; 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które uczeń samowolnie przyniósł do 

szkoły. 

§ 58 

1. Nagrody uczniom przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samorządu 

uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
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2. Uczeń może otrzymywać wyróżnienia i nagrody za:  

1) rzetelną naukę i znaczne postępy w nauce; 

2) średnią ocen semestralnych lub końcowo rocznych powyżej 4,5;  

3) frekwencję w danym semestrze lub roku szkolnym, co najmniej 95%;  

4) pracę na rzecz szkoły; 

5) wzorową postawę;  

6) zaangażowanie w życie społeczne szkoły, w tym udział w akademiach, przedstawieniach, 

szkolnych konkursach i przeglądach; 

7) wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne;  

8) godne reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach, zawodach sportowych; 

3. Przewiduje się następujące rodzaje nagród:  

1) pochwała wychowawcy klasy lub innego nauczyciela ustna, bądź wpisana do dziennika, 

zeszytu do korespondencji; 

2) pochwała dyrektora szkoły na apelu, spotkaniu z rodzicami;  

3) nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy;  

4) świadectwo z wyróżnieniem według zasad określonych odrębnymi przepisami; 

5) list pochwalny dla rodziców. 

4. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść uzasadnione zastrzeżenie: 

1) zastrzeżenie należy wnieść do dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia o przyznaniu 

nagrody; 

2) w przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia, obowiązkiem dyrektora Szkoły 

jest powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z 

wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń; 

2) odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni; 

3) decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna. 

 

§ 59 

1. Za zaniedbywanie obowiązków szkolnych, łamanie postanowień Statutu uczeń może zostać 

ukarany. 

2. Przyjęte w szkole reguły dyscypliny i kary nie mogą naruszać godności ucznia. 

3. Rodzaje kar, które może otrzymać uczeń:  

1) upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela indywidualnie lub na forum klasy; 

2) wpisanie uwagi do dziennika i/lub zeszytu do korespondencji; 

3) nagana wychowawcy na forum klasy; 

4) upomnienie dyrektora indywidualnie lub na apelu szkolnym; 

5) nagana Dyrektora na apelu szkolnym; 
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6) zawieszenie w prawach ucznia w zakresie korzystania z przywilejów; 

7) obniżenie oceny zachowania; 

8) przeniesienie do innego oddziału; 

4. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

5.O udzielonych karach wychowawca lub dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia. 

6. Od nałożonej kary uczniowi bądź jego rodzicom przysługuje odwołanie w formie pisemnej do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni, począwszy od dnia nałożenia kary. Odwołanie wymaga formy 

pisemnej oraz uzyskania poręczenia od samorządu uczniowskiego  lub nauczyciela. Wniesienie 

odwołania wstrzymuje wykonanie kary do czasu  rozstrzygnięcia. 

7. W przypadku popełnienia czynu karalnego wobec ucznia stosuje się następujące działania:  

1) uczeń zostaje odizolowany od reszty klasy poprzez odprowadzenie przez pracownika szkoły do 

wolnego pomieszczenia i tam pozostaje pod jego opieką do czasu ustalenia dalszego postępowania;  

2) wezwanie do wstawienia się w szkole są rodzice; 

3) powiadomiona zostaje policja lub straż miejska, stosownie do niezbędnej interwencji;  

4) powiadomiony zostaje Sąd Rodzinny.  

8. Jeżeli podjęte środki wychowawcze i zastosowane uprzednio kary wobec ucznia nie przyniosły 

rezultatów w postaci poprawy zachowania, Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora 

Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w sytuacji gdy uczeń: 

1) spożywa alkohol lub jest pod jego wpływem na terenie Szkoły lub na imprezach, wycieczkach 

organizowanych przez Szkołę; 

2) posiada, rozprowadza lub jest pod wpływem środków odurzających lub narkotyków; 

3) zachowuje się agresywnie wobec innych uczniów, nauczycieli lub innych pracowników Szkoły; 

4) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych; 

5) sfałszuje dokumenty szkolne; 

6) wszczyna bójki, awantury; 

7) wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy; 

8) celowe niszczenie lub okradanie mienia szkolnego lub prywatnego. 

 
§ 60 

1. Skreślenie ucznia pełnoletniego z listy może nastąpić w przypadku:  

1) dłuższych, nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia w szkole;  

2) 100% nieobecności i/lub  nieklasyfikowania drugi raz z rzędu; 

3) gdy uczeń zarejestrował się jako bezrobotny lub podjął prace; 

4) poważnego naruszenia dyscypliny, a szczególnie zasad bezpieczeństwa lub dopuszczenia się 

kradzieży;  

5) wejścia w kolizję z prawem;  

6) demoralizacji innych uczniów;  
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7) gdy podjęte działania wobec ucznia przez pedagoga szkolnego i wychowawcę nie przyniosły efektu 

 i nie rokuje on ukończenia szkoły; 

8) uzasadnionego wniosku ucznia, bądź  rodziców.  

2. Skreślenie z listy ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, może nastąpić wyłącznie                                       

z jednoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły za zgodą organu nadzorującego w sytuacji 

opisanej w § 59 ust.8 

3. Decyzja wydana przez dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów zawiera: 

1) numer oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania, oznaczenie strony (ucznia); 

2) rozstrzygnięcie- treść decyzji;  

3) uzasadnienie decyzji;  

4) informacja o trybie odwoławczym- uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji 

dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

decyzji.                                                                       

4. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, włącznie z protokołem 

z zebrania Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ucznia.                                                                                                                    

5.  Jeżeli uczeń wniesie odwołanie, dyrektor szkoły w terminie 7 dni może uznać odwołanie i uchylić 

swoją decyzję.                                                                              

 6.  Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie 

odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.                                                                                                                                               

7. Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia o decyzji dotyczącej skreślenia z listy uczniów oraz 

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie sekretariat szkoły. 

8. Sekretariat szkoły rejestruje decyzje dyrektora w dzienniku korespondencji oraz aktualizuje księgi 

uczniów.                                                                           

9.Wychowawca klasy aktualizuje zapisy w dokumentacji dotyczącej ucznia. 

 

Rozdział 7 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 61 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia. 

1.a Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej: 

1) klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły, polega ona na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych  z tych zajęć i śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania; 

2) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
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klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania; oceny ustalone           

w wyniku klasyfikacji rocznej wpisywane są do arkusza ocen i na świadectwo; 

3) klasyfikacja końcowa polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia i ustaleniu ocen końcowych z tych zajęć oraz końcowej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania; klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej; na klasyfikację 

końcową składają się również oceny z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się      

w klasach programowo niższych; oceny ustalone w wyniku klasyfikacji końcowej wpisywane są 

do arkusza ocen i na świadectwo ukończenia szkoły. 

2.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego;  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

2a.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie pomocy uczniowi w  planowaniu rozwoju na miarę  jego własnych możliwości; 

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

4) dostarczanie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu 

oraz  uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

zgodnie z aktualnym poziomem potrzeb i możliwości ucznia. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

realizującego przedmioty kształcenia ogólnego śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie sposobu oceniania osiągnięć uczniów, dla których stosuje się oceny opisowe śródroczne 
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 i roczne oceny klasyfikacyjne. 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o  uzdolnieniach ucznia. 

5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych                  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie : 

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;  

3) opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; 

4) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 

5) indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych. 

 

§ 62 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania zgodnie z opracowanymi dostosowaniami 

zawartymi w indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych ; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych; o trybie i warunkach otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych decyduje nauczyciel danego przedmiotu. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie otrzymania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. O trybie i warunkach 

otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania decyduje wychowawca oddziału. 

3.Nauczyciele zobowiązani są na początku roku szkolnego zapoznać z zasadami klasyfikowania          

i promowania uczniów, a także organizowania sprawdzianów i egzaminów: 

1) uczniów- pierwsze zajęcia z danego przedmiotu, odnotowanie  w dzienniku lekcyjnym przy 

zapisie tematu lekcyjnego; 

2) rodziców- pierwsze zebranie informacyjne w terminie do 20 września każdego roku 

szkolnego. 

4. Informacje o postępach edukacyjnych i ocenach z zachowania uczniów gromadzone są            

w dzienniku lekcyjnym i zeszytach wychowawczych klas. 
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5. Nauczyciele i specjaliści  dwa razy w roku dokonują oceny postępów ucznia ze wskazaniem 

kierunków dalszej pracy w formie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

której kopię przekazują rodzicom. 

 

§ 63 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

3. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodziców                               

w obecności nauczyciela danego przedmiotu. 

5. W terminie 30 dni przed planowanym rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem 

plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy/nauczyciel w formie pisemnej zawiadamia 

rodziców lub pełnoletniego ucznia o: 

a) przewidywanej ocenie niedostatecznej lub  zagrożeniu nieklasyfikowaniem z poszczególnych 

przedmiotów; 

b) przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania i możliwości jej poprawienia.  

6. Na tydzień przed rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem  rady pedagogicznej nauczyciele 

są zobowiązani poinformować ustnie ucznia, a rodziców pisemnie o przewidywanych dla ucznia 

ocenach klasyfikacyjnych,  

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) 

ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), ani na ukończenie szkoły. Śródroczną     

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli,  uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

8. Oceny śródroczne i roczne ustala się na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

 

9. W oddziałach klas I - III  oraz oddziałach edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawnością 

sprzężoną, gdzie jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym  oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  
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z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

są ocenami opisowymi. 

10. Począwszy od klasy IV, za wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością , o których  mowa w ust. 9 , 

śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 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. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

12. Począwszy od klasy IV za wyjątkiem uczniów o których mowa w ust. 9 roczną, śródroczną            

i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ocenianego ucznia.  

14. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.  

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej czy ukończenie szkoły.  

16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  orzeczenia o potrzebie 
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indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

 

§ 64 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie,                       

za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

§ 65 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Z 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; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6. 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. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 7,może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §66 ust. 1. 

10. Podczas egzaminu, w roli obserwatora mogą być obecni rodzice ucznia. 

 

§ 66 

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. 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. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,                             

z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

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

wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

4) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10  pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

11. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 
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5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. 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. 

 

§ 67 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. W przypadku 

zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie ocen klasyfikacyjnych semestralnych i rocznych z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania nauczyciel przedmiotu lub wychowawca w formie pisemnej 

uzasadnia ustalenie tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 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 w formie 

pisemnej. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, w drodze głosowania zwykłą większością głosów w terminie do 5 dni od 

momentu zgłoszenia zastrzeżenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 

44m ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 

3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
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6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń 

wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna. 

 

§ 68 

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy o 

systemie oświaty, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

4. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n 

ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający                                          

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 
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4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

9. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, sporządza 

się protokół, zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

10. Protokoły, o których mowa w ust. 7 i 9, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 69 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

do klasy programowo wyższej. 

2. 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. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców  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. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie 

oświaty, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6 ustawy o systemie oświaty.  

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

 

6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie             

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 



45 
 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie                      

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze 

wszystkich przedmiotów bardzo dobre  oceny  i co najmniej ocenę dobrą z zachowania 

może być przeniesiony do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego decyzją 

rady pedagogicznej. 

 

§ 70 

1. 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. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na  religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza 

się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

 

§ 71 

Przy ocenianiu ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym nawet niewielkie, postępy ucznia  są wzmacniane 

pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.  

 

§ 72 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zb ustawy o systemie oświaty; 

2) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 powtarza ostatnią 

klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu 

ósmoklasisty. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 
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§ 73 

1. 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. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się 

także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

 

§ 74 

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, zajęć komputerowych 

lub informatyki, 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”. 

 

§ 75 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców  albo pełnoletniego ucznia  lub orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia specjalnego  lub  orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z afazją,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,           

w tym z zespołem Aspergera,  z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 76 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych 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. 

 

§ 77 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 
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§ 78 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia 

uczniowi uzupełnienie braków. 

 

§ 79 

1. Uczniowi  można przedłużyć okres nauki:  

1)  o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,   

2) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;   

2. Decyzję o przedłużeniu  uczniowi okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:  

1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy 

– Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z 

powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach;                      

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

 

§ 80 

1.Uczniowie klasy VIII przystępują do zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty. 

2. Szczegółowy sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

odbywa się na podstawie odrębnych przepisów , które ogłaszane są do dnia 10 września roku 

szkolnego, w którym odbywa się egzamin ósmoklasisty. 

 

§ 81 

Ocenianie i dokumentowanie osiągnięć oraz zachowania uczniów klas I-III oraz sposoby 

informowania uczniów, rodziców o bieżących postępach ucznia – postanowienia szczegółowe 

1. Nauczyciel stosuje indywidualne podejście podczas oceniania osiągnięć ucznia  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych, bierze pod uwagę występujące 

deficyty  rozwojowe oraz  wkład pracy ucznia w stosunku do jego możliwości psychofizycznych. 

2. Oceny są zawsze jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców. 

3. Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, 

co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić.  

4. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych 

uczniów oraz o jego zachowaniu poprzez wpisywanie ocen bieżących wymienionych w ust. 8 
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i w ust. 10 oraz uwag dotyczących zachowania ucznia w zeszytach przedmiotowych                 

i zeszytach do korespondencji. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przechowywane są do zakończenia zajęć lekcyjnych 

w danym roku szkolnym oraz udostępniane są  uczniowi i jego rodzicom do wglądu: 

1) uczniowi, w czasie zajęć edukacyjnych ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na 

które napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób można poprawić swoją pracę 

i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności; 

2) uczniowi nieobecnemu na zajęciach o których mowa w pkt 1) w czasie najbliższych zajęć 

edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny; 

3) rodzicom w czasie zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami oraz indywidualnych spotkań, po 

wcześniejszym umówieniu się przez rodziców na spotkanie; 

6. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

7. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą 

swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. 

8. Oceny bieżące ustala się w postaci: 

1) stempli z komunikatem odnoszącym się do stopnia wykonania zadania zaznaczanych w zeszytach    

i na wszystkich pracach wykonanych przez ucznia 

6- super ekstra 

5- świetnie/super 

4- dobrze 

3- tak sobie 

2- słabo 

za pozytywne oceny uznaje się stemple od 6 do 3, za negatywną ocenę uznaje się stempel 2 

2) znaków„ +”, „ -” , „+/-” zapisywanych w dziennikach zajęć edukacyjnych i dodatkowych za 

pozytywne oceny uznaje się znaki „ +”, „+/ -”, za negatywną ocenę uznaje się znak  „ -”. 

9. Bieżące ocenianie zachowania ucznia polega na stałej obserwacji zachowania ucznia                             

z uwzględnieniem jego możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności i ma na celu 

przede wszystkim motywowanie ucznia do postępów w zachowaniu.  

10. W ocenianiu bieżącym zachowania uczniów stosowane są: 

1) symbole zaznaczane w zeszytach uczniów: 

 

wspaniale             dobrze             postaraj się bardziej  
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2) znaki zapisywane w dziennikach zajęć edukacyjnych i dodatkowych oznaczające odpowiednio 

„ +” - wspaniale 

„+/-” - dobrze 

„ -” – postaraj się bardziej 

11. W dziennikach zajęć edukacyjnych odnotowuje się również wszelkie przejawy zachowań 

pożądanych i niepożądanych w postaci uwag pozytywnych i negatywnych. 

§ 82 

Ocenianie i dokumentowanie osiągnięć oraz zachowania uczniów klas IV – VIII za wyjątkiem 

uczniów oddziałów edukacyjno - terapeutycznych oraz sposoby informowania uczniów, 

rodziców o bieżących postępach ucznia – postanowienia szczegółowe 

1. Nauczyciel stosuje indywidualne podejście podczas oceniania osiągnięć ucznia  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych, bierze pod uwagę występujące 

deficyty  rozwojowe oraz  wkład pracy ucznia w stosunku do jego możliwości psychofizycznych. 

2. Oceny są zawsze jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców. 

3. Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, 

co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić.  

4. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych uczniów oraz 

o jego zachowaniu poprzez wpisywanie ocen bieżących wymienionych w ust.7 oraz punktów 

dotyczących zachowania ucznia wymienionych w ust. 23 w zeszytach przedmiotowych i zeszytach do 

korespondencji. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przechowywane są do zakończenia zajęć lekcyjnych 

w danym roku szkolnym oraz udostępniane są  uczniowi i jego rodzicom do wglądu: 

1) uczniowi, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i 

ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, 

ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz z 

udzielaniem wskazówek w jaki sposób można poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej 

uczyć, aby pokonać trudności; 

2) uczniowi nieobecnemu na zajęciach o których mowa w pkt 1) w czasie najbliższych zajęć 

edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny; 

3) rodzicom w czasie zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami oraz indywidualnych spotkań, po 

wcześniejszym umówieniu się przez rodziców na spotkanie; 

5. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

6. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą 

swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. 

7.Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne oraz końcowe z zajęć edukacyjnych począwszy 

od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali: 
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1) stopień celujący (cel) – 6; 

2) stopień bardzo dobry (bdb) – 5;  

3) stopień dobry (db) – 4; 

4) stopień dostateczny (dst) – 3; 

5) stopień dopuszczający (dop) – 2; 

6) stopień niedostateczny (ndst) – 1. 

Za pozytywne oceny uznaje się oceny wymienione w podpunktach od 1) do 5), za negatywna ocenę 

uznaje się ocenę wymienioną w podpunkcie 6). 

8. Oceny bieżące mogą być poprzedzone znakiem  „+” poza stopniem celującym lub „-” poza 

stopniem niedostatecznym. 

9. Dopuszcza się ocenianie aktywności uczniów, stosując zapis w dzienniku lekcyjnym znaku „+”. 

Nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania określają, ile zebranych łącznie znaków „+” 

pozwala wystawić ocenę.  

10. Przy zapisywaniu ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych dopuszcza się stosowanie 

skrótów: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

11. Oceny z zajęć edukacyjnych ustala się według następujących kryteriów: 

OCENA CELUJĄCA-  uczeń posiadł wiedzę i umiejętności  w pełnym zakresie                                   

z realizowanego programu nauczania  z danego przedmiotu, a ponadto osiąga sukcesy                            

w międzyszkolnych konkursach i turniejach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 OCENA BARDZO DOBRA –  uczeń opanował  zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie i  posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  

i problemów w sytuacjach  praktycznych lub nowych, zależnie od rozwoju intelektualnego. 

OCENA DOBRA-  uczeń opanował wiadomości i umiejętności ujęte programem nauczania  z danego 

przedmiotu, które pozwalają w większości  samodzielnie i poprawnie rozwiązać typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne. 

OCENA DOSTATECZNA – uczeń opanował treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy 

w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności przy 

pomocy nauczyciela. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA- uczeń opanował  wiadomości i umiejętności programu nauczania, 

gdzie  braki nie przekreślają możliwości uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w zakresie 

wystarczającym  do dalszej  nauki, a zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje  przy pomocy 

nauczyciela. 

OCENA NIEDOSTATECZNA- uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych 

wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie,  

a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy    z tego przedmiotu, nie jest  w stanie nawet przy 

pomocy nauczyciela rozwiązywać zadanie  nawet o niewielkim (elementarnym stopniu trudności) . 
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12. Ilość wymaganych ocen bieżących do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub 

rocznej ucznia regularnie uczęszczającego na zajęcia, wynosi tygodniową ilość godzin z 

danego przedmiotu plus jedną ocenę, jednak nie mniej niż trzy oceny. 

13. Dopuszcza się w ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera 

stosowanie średniej ważonej z uwzględnieniem wag ocen bieżących według następujących 

kryteriów: 

1) waga 3 (najważniejsza) – test, sprawdzian, konkursy przedmiotowe, dyktanda;                 

w dziennikach zajęć oceny z wagą 3 zapisuje się kolorem czerwonym; 

2) waga 2 (ważna) – kartkówki, odpowiedź ustna, projekt, czytanie ze zrozumieniem, prace 

plastyczne, techniczne, samodzielne prowadzenie ćwiczeń fizycznych, aktywność                           

i systematyczność na wychowaniu fizycznym, indywidualny śpiew, praca indywidualna na 

lekcji; w dziennikach zajęć oceny z wagą 2 zapisuje się kolorem zielonym; 

3) waga 1(normalna) – zadania domowe, praca w grupach, recytacja, sprawdziany 

umiejętności ruchowych, śpiew grupowy; w dziennikach zajęć oceny z wagą 1 zapisuje się 

kolorem niebieskim lub czarnym. 

14.Średnią ważoną: 

1) za semestr oblicza się według wzoru: 

        Ssem                  suma iloczynów (ocena x waga) 

suma wag ocen 

1) roczną/końcową oblicza się według wzoru: 

                           ssemI + ssemII 

      2 

15. Począwszy od klasy IV śródroczna i roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna jest oceną 

wynikającą ze średniej ocen zgodnie z ustaloną zasadą: 

1) średnia od 5,51 ocena celująca 

2) średnia od 4,51 ocena bardzo dobra 

3) średnia od 3,51 ocena dobra 

4) średnia od 2,51 ocena dostateczna 

5) średnia od 1,51 ocena dopuszczajaca 

16. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, gdy wkład pracy w stosunku do 

możliwości intelektualnych ucznia jest zdecydowanie wyższy, nauczyciel ustalając ocenę 

klasyfikacyjną semestralną lub roczną/końcową ma prawo nie uwzględniać zasad zawartych     

w ust.15 

17. Nauczyciel w przypadku uczniów o których mowa w ust.13 ma prawo: 

1) w przypadku przewagi bieżących ocen niedostatecznych, nie uwzględniając średniej 

ważonej, wpisać uczniowi niedostateczną śródroczną lub roczną/końcową ocenę 
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klasyfikacyjną; wystawiając śródroczną ocenę klasyfikacyjną uwzględnia się przewagę 

bieżących ocen niedostatecznych z I półrocza, a w przypadku rocznej/końcowej oceny 

klasyfikacyjnej bieżące oceny niedostateczne z całego roku. 

2) w przypadku przewagi bieżących ocen bardzo dobrych, nie uwzględniając średniej 

ważonej, wpisać uczniowi bardzo dobrą śródroczną lub roczną/końcową ocenę 

klasyfikacyjną; wystawiając śródroczną ocenę klasyfikacyjną uwzględnia się przewagę 

bieżących ocen bardzo dobrych z I półrocza, a w przypadku rocznej/końcowej oceny 

klasyfikacyjnej bieżące oceny bardzo dobre z całego roku. 

19. Nauczyciel ma prawo nie uwzględniając średniej ważonej lub zasad zawartych w ust.13 

wpisać uczniowi celującą śródroczną, roczną/końcową ocenę klasyfikacyjną w przypadku 

znacznych osiągnięć ucznia; wystawiając śródroczną ocenę klasyfikacyjną uwzględnia się 

znaczne osiągnięcia ucznia w I półroczu, a w przypadku rocznej/końcowej oceny 

klasyfikacyjnej znaczne osiągnięcia ucznia z całego roku. 

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

z zachowania. 

21. Zachowanie ucznia oceniane jest na bieżąco w oparciu o punktowy system oceniania. 

22. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje kredyt zaufania w postaci 109 punktów. 

23. W trakcie roku szkolnego uczeń może otrzymać: 

1) punkty dodatnie za: 

 Praca na rzecz klasy 

Pełnienie funkcji i wywiązywanie 

się z obowiązków przewodniczącego lub zastępcy klasy 

Od 5 do 30 punktów w 

semestrze 

Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 20 punktów za 

tygodniowy dyżur 

Dbałość o utrzymanie porządku w klasie (ustawianie krzeseł 

po lekcji, porządkowanie klasy) 

2 punkty  

Pomoc w przygotowywaniu dekoracji klasowych Od 20 do 30 punktów 

każdorazowo 

Drobne naprawy w klasie Od 20 do 30 punktów 

każdorazowo 

2 

 
Praca na rzecz szkoły 

Pełnienie funkcji i wywiązywanie  

się z obowiązków przewodniczącego lub zastępcy szkoły 

Od 5 do 50 punktów        

w semestrze 

Dbałość o porządek na korytarzu i na boisku szkolnym 

podczas przerw 

2 punkty każdorazowo 

Pomoc w sprzątaniu szkoły po zajęciach lekcyjnych  Od 10 do 20 punktów 

każdorazowo 

Pomoc w przygotowywaniu dekoracji szkolnych Od 20 do 30 punktów 

każdorazowo 

Pomoc nauczycielom i pracownikom szkoły (przenoszenie 

mebli, książek, pomocy dydaktycznych, itp.) 

Od 5 do 15 punktów 

każdorazowo 
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2) punkty ujemne za: 

  

Pomoc koleżeńska ( pomoc słabszym uczniom w nauce, 

opieka nad młodszymi uczniami podczas przerw i obiadu) 

10 punktów każdorazowo 

3 

 

 

Udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, kołach 

zainteresowań 

Szkolne 20 punktów 

Międzyszkolne 30 punktów 

Krajowe 50 punktów 

Międzynarodowe 100 punktów 

Aktywny udział w kołach zainteresowań 30 punktów na semestr za 

aktywny udział w każdym 

kole 

Udział w akademiach szkolnych 30 punktów 

4 

 
Kultura osobista 

Kultura słowa Od 20 do 50 punktów/ raz 

w miesiącu 

Obowiązkowość/ przygotowanie do zajęć 5 punktów  

Higienę i czystość osobistą Od 10 do 30 punktów/ raz 

w miesiącu 

Zachowanie na lekcjach Od 1 do 30 punktów/ raz 

w miesiącu 

Dbałość o podręczniki i mienie szkolne Od1 do 30 punktów/raz w 

miesiącu 

5 Realizacja obowiązku szkolnego/ frekwencja 

100 % frekwencji 20 punktów/raz w 

miesiącu 

Wszystkie nieobecności usprawiedliwione 10 punktów/ raz w 

miesięcznie 

1 Zachowania agresywne 

Przemoc fizyczna: 

Popychanie 

Bicie 

Dotkliwe pobicie 

 

-15 punktów/ każdorazowo 

-30 punktów/ każdorazowo 

-60 punktów/ każdorazowo  

Groźby/zastraszanie -25 punktów/ każdorazowo 

Wyzywanie /wulgarne obrażanie - 7 punktów/ każdorazowo 

2 Kradzież -30 punktów/ każdorazowo 

3 Wymuszanie pieniędzy i przedmiotów -30 punktów/ każdorazowo 

4 Wykorzystywanie innych uczniów do własnych celów -20 punktów/ każdorazowo 

5 Niszczenie mienia szkoły lub prywatnego -30 punktów/ każdorazowo 

6 Stosowanie używek 

Nikotyna  -5 punktów / każdorazowo 

Alkohol -15 punktów / każdorazowo 

Narkotyki -30 punktów/ każdorazowo 

7 Kultura osobista 

Wulgarne słownictwo -2 punkty/ każdorazowo 
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24. Punkty dodatnie lub ujemne wraz z krótkim komentarzem wpisuje się do dziennika zajęć 

edukacyjnych lub do zeszytu uwag na bieżąco.  

25. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala 

się według następującej skali:  

1) wzorowe (wz); 

2) bardzo dobre (bdb); 

3) dobre (db); 

4) poprawne (popr); 

5) nieodpowiednie (ndp); 

6) naganne (ngn). 

26. Przy ustalaniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dopuszcza się stosowanie skrótów: 

wz, bdb, db, popr, ndp, ngn.    

27. Suma zdobytych punktów stanowi podstawę do ustalenia  klasyfikacyjnej oceny semestralnej, 

rocznej i końcowej zachowania zgodnie z przyjętym przedziałem punktów: 

1) 200 i więcej punktów - wzorowe;   

2) 199 – 150 punktów - bardzo dobre; 

3) 149 – 110 punktów – dobre; 

4) 109 – 50 punktów – poprawne; 

5) 49 – 1 punkt – nieodpowiednie; 

6) poniżej 1 punktu – naganne. 

 

Aroganckie odzywanie się do pracowników szkoły  -10 punktów/ każdorazowo 

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji -10 punktów/ każdorazowo 

Zaśmiecanie otoczenia -2 punkty/ każdorazowo 

Opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia -5 punktów/ każdorazowo 

8 Stosunek do obowiązków szkolnych 

Spóźnienia na lekcje -1 punkt/ każdorazowo 

Brak zeszytu/ brak zadań domowych/nie przygotowanie do lekcji -2 punkty/ każdorazowo 

Niewykonywanie zobowiązań - 2 punkty/ każdorazowo 

Ucieczki z pojedynczych godzin lekcyjnych - 5 punktów/ każdorazowo 

Całodniowe wagary -10 punktów/ każdorazowo 

Odmawianie pracy na lekcji -10 punktów/każdorazowo 

9 Używanie telefonu komórkowego 

Pisanie smsów /dzwonienie -10 punktów/ każdorazowo 

Robienie zdjęć, nagrywanie  -30 punktów/ każdorazowo 

Bawienie się telefonem na lekcji -10 punktów 

10 Rażące łamanie regulaminu szkoły Nagana wychowawcy/ 

 - 50 punktów 

Nagana Dyrektora szkoły/  

- 80 punktów 
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28. Przy ustalaniu oceny semestralnej, rocznej i końcowej zachowania poza punktowym systemem 

oceniania bierze się pod uwagę również następujące kryteria: 

1) Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który spełnia większość kryteriów: 

• godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

• dba o kulturę języka, 

• we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego oraz zarządzeń dyrekcji szkoły, 

• jest wzorem dla innych, 

• systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 

• przestrzega zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników 

administracji, uczniów oraz osób dorosłych, 

• dba o wspólne dobro, ład i porządek w klasie i w szkole, 

• aktywnie działa w organizacjach uczniowskich, 

• wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

• jest koleżeński. 

• reprezentuje szkołę w imprezach międzyszkolnych i miejskich: teatr, zawody sportowe, 

konkursy wiedzy  

2) Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość kryteriów: 

•  bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, 

• systematycznie realizuje obowiązek szkolny, 

• dba o wspólne dobro, ład i porządek w klasie i w szkole, 

• przestrzega regulaminu szkolnego i zarządzeń dyrekcji szkoły, 

• dba o kulturę języka, 

• jest koleżeński. 

• pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków 

zespołu. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących kryteriów: 

• wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

• jest aktywny i systematyczny w nauce, posiada potrzebne przybory i materiały 

• regularnie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia – dopuszczalna liczba spóźnień to 5 

w semestrze   

• przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia                           

( czystość, stosowny strój, nie stosuje wyzywającego makijażu), 

• nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, 



56 
 

• szanuje podręczniki szkolne, mienie szkolne i społeczne oraz  zapobiega niszczeniu  ich przez 

innych, 

• wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, 

• taktownie reaguje na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły   

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia większość z następujących kryteriów: 

• w miarę systematycznie uczęszcza do szkoły – dopuszczalna liczba godzin 

nieusprawiedliwionych w semestrze wynosi 100, 

• nie wykazuje inicjatywy w organizacji życia zespołu klasowego i szkolnego, 

• na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły reaguje niestosownie, odmawia wykonania 

poleceń, 

• opuszcza teren szkoły podczas zajęć i przerw lekcyjnych, 

• szanuje mienie szkolne, podręczniki i przybory szkolne, 

• pracuje w szkole na miarę swoich możliwości psychofizycznych, 

• nie stwarza większych problemów wychowawczych. 

5) Ocenę nieodpowiednią  otrzymuje uczeń, który spełnia większość kryteriów: 

• nie stara się dostosować do regulaminu ucznia, 

• wykazuje lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, 

•  nie wykazuje chęci poprawy w nauce i w zachowaniu, 

• uczęszcza do szkoły niesystematycznie, często spóźnia się na zajęcia bez usprawiedliwienia, 

• opuszcza zajęcia lekcyjne bez powodu ( ucieczki), 

• opuszcza teren szkoły podczas zajęć i przerw lekcyjnych, 

• nie wykonuje poleceń nauczycieli, na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły, reaguje 

niegrzecznie, lekceważąco, 

• używa wulgarnych słów w szkole i poza nią, prowokuje innych do nieodpowiedniego 

zachowania się, niszczy mienie szkolne, uczeń musi spełniać wszystkie kryteria. 

• nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, zaczepia kolegów i prowokuje do 

bójek , kłótni, 

• swoim zachowaniem negatywnie wpływa na innych uczniów szkoły. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

• rażąco uchybia wymaganiom stawianym w regulaminie ucznia, 

• jest wulgarny w słowie i zachowaniu, 

• nie respektuje uwag i poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli, 

• ma opuszczoną dużą liczbę godzin zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagaruje, ucieka z 

zajęć, 

• swoim sposobem bycia narusz godność własną i innych, 

• mimo upomnień rażąco narusza zasady bezpieczeństwa, 
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• ulega nałogom, pali papierosy na terenie szkolnym i namawia do tego innych, pije alkohol, 

przychodzi na zajęcia lekcyjne pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

• niszczy minie szkolne i kolegów, namawia innych do niszczenia i dewastacji, 

• stosuje szantaż bądź zastraszanie innych, 

• znęca się fizycznie bądź zastrasza innych, 

• znęca się fizycznie bądź psychicznie nad innymi, bierze czynny udział w bójkach, 

kradzieżach, napadach, wymuszeniach, 

• działa w nieformalnych grupach, które stwarzają zagrożenie (subkultury młodzieżowe, gangi, 

sekty), 

• ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych uczniów w szkole  

i środowisku, 

• nie wykazuje chęci poprawy, a środki zaradcze stosowane przez szkołę nie odnoszą skutku. 

29. W przypadkach nie ujętych w wykazie punktacyjnym wychowawca i dyrektor szkoły mają 

możliwość przyznania zarówno punktów ujemnych, jak i dodatnich w skali od -10  do +10 .   

30. Bez względu na uzyskaną przez ucznia ocenę klasyfikacyjną  z zachowania Rada Pedagogiczna na 

wniosek dyrektora, wychowawcy, bądź innego członka Rady Pedagogicznej, może zdecydować          

o obniżeniu oceny klasyfikacyjnej zachowania, w przypadku gdy uczeń:  

• dopuścił się czynu karalnego  

• w jakikolwiek sposób demoralizuje pozostałych uczniów;  

• nagminnie łamie regulamin szkoły lub zachowuje się w inny niebezpieczny sposób uznany 

przez Radę Pedagogiczną za poważne przewinienie;  

• dopuści się słownego znieważenia nauczyciela bądź innego pracownika szkoły;  

• w inny, rażący sposób naruszy ogólnie przyjęte normy społeczne.  

 31. Uczniowi, o którym mowa w ust. 30 można wystawić również ocenę naganną, bez względu na 

zdobyte punkty i nawet wówczas, gdy pod innym względem był wzorowy.  

 

§ 83 

Ocenianie i dokumentowanie osiągnięć oraz zachowania uczniów oddziałów edukacyjno – 

terapeutycznych oraz sposoby informowania uczniów, rodziców o bieżących postępach ucznia – 

postanowienia szczegółowe 

1. Oceny są zawsze jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców. 

2. Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, 

co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić.  

3. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych uczniów oraz 

o jego zachowaniu poprzez wpisywanie ocen bieżących wymienionych w ust.8,10, 11oraz uwag 

dotyczących zachowania ucznia w zeszytach przedmiotowych i zeszytach do korespondencji. 

4. Przy ustalaniu oceny z zajęć edukacyjnych uwzględnia się następujące kryteria: 
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1) możliwości intelektualne ucznia;  

2) wkład pracy ucznia jego wysiłek, czas, zaangażowanie, chęci jakie wykazuje podczas  

wykonywania danego zadania;  

3) aktualne samopoczucie;  

4) sytuację rodzinną;  

5) efekt końcowy pracy ucznia; 

decydujący wpływ na ocenę mają przede wszystkim kryteria wymienione w podpunktach od 1) do 4).  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przechowywane są do zakończenia zajęć lekcyjnych 

w danym roku szkolnym oraz udostępniane są  uczniowi i jego rodzicom do wglądu: 

1) uczniowi, w czasie zajęć edukacyjnych ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na 

które napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób można poprawić swoją pracę 

i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności; 

2) uczniowi nieobecnemu na zajęciach o których mowa w pkt 1) w czasie najbliższych zajęć 

edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny; 

3) rodzicom w czasie zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami oraz indywidualnych spotkań, po 

wcześniejszym umówieniu się przez rodziców na spotkanie; 

6. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

7. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą 

swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. 

8. Ocenianie bieżące w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych wyrażane jest odpowiednio: 

1) w klasach I – III symbolem graficznym w formie stempli motywacyjnych  lub formie punktów:  

6- super ekstra 

5- świetnie/super 

4- dobrze 

3- tak sobie 

2- słabo  

Przypisane punkty wpisywane są do dzienników zajęć edukacyjnych i dodatkowych. W zeszytach i na 

wszystkich pracach wykonanych przez ucznia dopuszcza się stawianie stempli lub wpisywanie 

punktów. 

2) w klasach IV – VIII w formie punktów: 

6 – wspaniale, znakomicie, brawo, należą ci się gratulacje 

5 – bardzo dobrze, robisz w szybkim tempie duże postępy 

4 – ładnie, dobrze pracujesz 

3 – postaraj się bardziej 

2 – pracuj więcej, skorzystaj z pomocy nauczyciela lub rodzica 

1 – potrzebujesz pomocy aby pokonać tę trudność, 
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Przypisane punkty wpisywane są do dzienników zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, w zeszytach 

i na wszystkich pracach wykonanych przez ucznia. 

9. Bieżące ocenianie zachowania ucznia polega na stałej obserwacji zachowań ucznia                             

z uwzględnieniem jego możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności i ma na 

celu przede wszystkim motywowanie ucznia do postępów w zachowaniu.  

10. W ocenianiu bieżącym zachowania uczniów klas I-III stosowane są: 

1) symbole zaznaczane w zeszytach uczniów: 

 

wspaniale             dobrze             postaraj się bardziej  

2) znaki zapisywane w dziennikach zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych oznaczające 

odpowiednio 

„ +” - wspaniale 

„+/-” - dobrze 

„ -” – postaraj się bardziej. 

11. W ocenianiu bieżącym zachowania uczniów klas IV – VIII stosowane są znaki zapisywane  

w dziennikach zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, w zeszytach i oznaczające 

odpowiednio: 

„ +” - wspaniale 

„+/-” - dobrze 

„ -” – postaraj się bardziej. 

12. W dziennikach zajęć edukacyjnych odnotowuje się również wszelkie przejawy zachowań 

pożądanych i niepożądanych w postaci uwag pozytywnych i negatywnych. 

 

 

 

Rozdział 8  

 

(uchylony)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rozdział 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§84 

1.Szkoła ma swoje logo i posługuje się papierem firmowym .  

2.Szkoła  prowadzi kronikę  szkolną.  

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

 

§85 

Statut szkoły  obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, Dyrektora, 

nauczycieli, pozostałych pracowników i Rodziców.  

 

§86 

1.Szkoła ma stronę internetową, której celem jest informowanie zainteresowanych o swojej 

działalności oraz promocja Szkoły, na której wykorzystuje się zdjęcia  i materiały zebrane w toku 

realizacji zadań Szkoły.  

2. Szkoła prowadzi  stronę na Facebook, która stanowi formę  promocji szkoły i komunikacji 

nieformalnej jej wspólnoty, jednocześnie wdrażając uczniów do posługiwania się we właściwy sposób 

nowoczesną technologią wzbogacając umiejętności społeczne.  

 

§87 

Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2019 r. 

Statut wchodzi w życie z mocą obowiązywania z dniem przyjęcia uchwały przez radę 

pedagogiczną za wyjątkiem zapisów dotyczących wewnątrzszkolnego systemu oceniania, które 

wchodzą pierwszego dnia drugiego semestru roku szkolnego 2019/2020 

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy „Statut Szkoły 

Podstawowej Nr 40 Specjalnej w Zabrzu”. 

 


