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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. II  Społeczna Szkoła Podstawowa  Społecznego Towarzystwa Oświatowego wraz z
Oddziałem Przedszkolnym, zwana dalej Szkołą jest prowadzona i nadzorowana przez
Samodzielne  Koło  Terenowe  Nr  200  Społecznego  Towarzystwa  Oświatowego  z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245, zwane dalej Organem prowadzącym, na
podstawie  w/w  obowiązujących  przepisów  oraz  statutu  Społecznego  Towarzystwa
Oświatowego, zwanego dalej Towarzystwem.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest  Pomorski
Kurator Oświaty.

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 200 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku. 

4. Statut  szkoły  jest  podstawowym  aktem  prawnym  regulującym  działalność  szkoły
Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.

5. Szkoła  podstawowa  jest  ośmioletnia  i  kończy  się  Egzaminem  ósmoklasisty
podsumowującym naukę.

§ 2

1. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.
2. Głównym  celem  Szkoły  jest  zapewnienie  uczniom  możliwości  rozwoju

intelektualnego  i  psychofizycznego  w warunkach  poszanowania  ich  godności  oraz
wolności  światopoglądowej  i  wyznaniowej,  a  także  umożliwianie  uczniom
podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
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3. Szkoła  zapewnia  swoim  uczniom  warunki  twórczego  rozwoju,  także  poprzez
organizację  zajęć  pozalekcyjnych  oraz  uczestnictwo  w  projektach  edukacyjnych
organizowanych zarówno przez szkołę jak i przy współudziale innych organizacji.

4. Działalność  dydaktyczno-wychowawcza  i  opiekuńcza  oraz  działalność  organów
szkoły  i  organizacji  działających  na  terenie  szkoły  prowadzona  jest  w  zgodzie  z
zasadami  pedagogiki,  przepisami  prawa  oraz  ideami  zawartymi  w  Powszechnej
Deklaracji  Praw  Człowieka,  Międzynarodowym  Pakcie  Praw  Obywatelskich  i
Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

5. Realizacja  celów  szkoły  może  być  wspierana  na  warunkach  uzgodnionych  z
Dyrektorem  przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.

 
§ 3

Siedzibą Szkoły jest Gdańsk.
 

§ 4

1. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, zwani dalej rodzicami, nauczyciele i
wychowawcy  (pracownicy  pedagogiczni),  zwani  dalej  nauczycielami  oraz  inni
pracownicy szkoły tworzą społeczność szkolną.

2. Członkowie  społeczności  szkolnej  uczestniczą  w  życiu  szkoły  bezpośrednio  oraz
poprzez  udział  swoich  przedstawicieli  w  Radzie  Nauczycieli,  Radzie  Rodziców  i
Parlamencie Uczniowskim.

§ 5

Nauczyciele  mają  obowiązek  realizacji  podstawy  programowej  oraz  prawo  do  nauczania
zgodnie  z  wybranymi  przez  siebie  i  uzgodnionymi  z  Dyrektorem   metodami  nauczania,
przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad określonych
w § 2 niniejszego statutu.

§ 6

1. Szkoła jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.
2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest

Dyrektor .
3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem Pracy.

§ 7

a.d.1. Szkoła jest szkołą niepubliczną.
a.d.2. Szkoła: 

1)  realizuje  programy  nauczania  uwzględniające  podstawy  programowe
kształcenia ogólnego,  
2) realizuje  zajęcia  edukacyjne  w cyklu  nie krótszym oraz w wymiarze nie
niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w
ramowym planie nauczania publicznej szkoły podstawowej, 
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów w publicznych szkołach podstawowych, 



4) prowadzi dokumentację nauczania ustaloną dla szkół publicznych, 
5)  zatrudnia  nauczycieli  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  posiadających
kwalifikacje określone dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych.

3. Działalność  Szkoły  nie  ma  charakteru  zarobkowego.  Szkoła  jest  finansowana  z
czesnego  i  innych  opłat,  dotacji  budżetowych,  a  także  ze  środków  organu
prowadzącego,  darowizn  i  innych  środków  przekazywanych  szkole  przez  osoby
trzecie.
 

§ 8

1. Sprawy dotyczące działalności szkoły rozstrzyga Organ prowadzący reprezentowany
przez Zarząd SKT nr 200 STO, podejmując decyzje w formie Uchwał. 

2. Uchwały podejmowane są przez Zarząd na zasadach i w trybie przewidzianym przez
postanowienia aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Zarządu i wchodzą
w życie z dniem podpisania lub w innym terminie wskazanym w treści Uchwały. 

3. Organ prowadzący powierza wykonanie uchwał Dyrektorowi Szkoły.

ROZDZIAŁ II
Organy Szkoły i oddziału przedszkolnego oraz zakres ich

zadań

§ 9
Organami szkoły są:

1) Dyrektor 
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
4) Parlament Uczniowski

§ 10 

1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Parlamentu Uczniowskiego
zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu zarządza się głosowanie
tajne.

2. Posiedzenia organów są protokołowane.
3. Pojęcie  „organ  Szkoły”  używane  w  niniejszym  Statucie,  odnosi  się  do  organów

Szkoły i oddziału przedszkolnego.
4. Uchwały organów Szkoły są jawne.
5. Uchwały organów Szkoły sprzeczne ze Statutem szkoły lub innymi przepisami prawa

mogą być uchylone przez Dyrektora. O uchyleniu uchwały Dyrektor  niezwłocznie
powiadamia organ szkoły, który uchwałę podjął.

§ 11 

Organy szkoły (z wyjątkiem Dyrektora ) nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz.

Dyrektor, 
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Zastępca Dyrektora, Pedagog Szkolny, Psycholog Szkolny

§ 12

Stosunek pracy z Dyrektorem Szkoły nawiązuje i rozwiązuje Organ prowadzący.

§ 13

1.d.1.1. Dyrektor   kieruje  bieżącą  działalnością  szkoły  i
reprezentuje ją na zewnątrz, przy czym jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 

2. Dyrektor  w szczególności decyduje w sprawach:
1)  zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli  oraz  innych  pracowników  Szkoły,2)
przyznawania nagród oraz wymierzania kar  porządkowych nauczycielom i  innym
pracownikom Szkoły.

3. Do kompetencji Dyrektora należy ponadto:
1) ustalanie preliminarza budżetowego Szkoły,
2)  opracowywanie  i  wprowadzanie  w  życie  regulaminu  wynagradzania  i  innych
wymaganych prawem regulaminów,
3)  niezwłoczne  przekazywanie  do  wiadomości  organowi  prowadzącemu  zaleceń  i
poleceń wydawanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
4) podejmowanie decyzji  o przeniesieniu ucznia do szkoły rejonowej w przypadku
zwłoki w opłacie czesnego przez okres przynajmniej 2 miesięcy,
5)  występowanie  z  wnioskiem  do  Kuratora  o  przeniesienie  ucznia  do  szkoły
rejonowej,
6) organizowanie przyjmowania uczniów,
7)  odpowiadanie  za  przestrzeganie  dyscypliny  budżetowej  oraz  prawidłowe
prowadzenie  i  przechowywanie  dokumentacji  szkolnej  a  także  właściwe
zabezpieczenie mienia Szkoły,
8) podejmowanie decyzji o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym
pracownikom Szkoły oraz stypendiów w ramach zatwierdzonego preliminarza,
9) zapewnianie warunków do działalności innych organów Szkoły.

4.  Dyrektor  w  drodze  zarządzenia   ustala  i  wprowadza   Regulamin  Szkoły  oraz  inne
wewnętrzne akty prawne. 

§ 14

Dyrektor   winien być  powiadomiony i  ma prawo uczestniczyć  we wszystkich  zebraniach
ogółu uczniów lub rodziców zwoływanych przez organy szkoły lub organ prowadzący.

§ 15

1. Dyrektor   wykonuje  swoje  obowiązki  przy  współudziale  Zastępcy  Dyrektora  -
Dyrektora ds. pedagogicznych, do którego obowiązków należy: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego wewnątrz Szkoły,
2) opracowywanie programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły,
3) opracowywanie arkusza organizacyjnego Szkoły,
4) planowanie,  organizowanie  i  przeprowadzanie  kontroli  i  ewaluacji  pracy

Szkoły,



5) opracowywanie programu rozwoju Szkoły,
6) analizowanie  wyników  sprawdzianów  wewnętrznych  oraz  egzaminów  i

sprawdzianów  zewnętrznych  i  wykorzystywanie  ich  do  oceny  jakości
kształcenia w Szkole,

7) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli  w celu dokonywania oceny ich
pracy,  zapewnienia  wysokiego  poziomu  nauczania  oraz  planowania
doskonalenia zawodowego.

2. Dyrektor ds. pedagogicznych zastępuje Dyrektora w trakcie jego nieobecności, mając
przy  tym  uprawnienia  do  wykonywania  obowiązków  w  tożsamym  do  Dyrektora
zakresie.

§ 16

1.  Dyrektorowi  ds.  pedagogicznych  podlega  Pedagog  szkolny  ponoszący
współodpowiedzialność  za  realizację  procesu  wychowawczego  w  szkole  oraz
udzielający  uczniom,  rodzicom  i  nauczycielom  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej, w szczególności: 

1) dokonuje  rozpoznania  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizuje
przyczyny niepowodzeń szkolnych w sferze dydaktycznej i wychowawczej,

2) określa  formy  i  sposoby  udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) opracowuje  projekt  programu  wychowawczego  szkoły  i  przedkłada  go
Dyrektorowi do zatwierdzenia,

5) zapewnia realizację programu wychowawczego szkoły,
6) wspomaga  działania  wychowawcze  nauczycieli,  w  tym  wspiera  działania

nauczycieli w zakresie przyjętych ustaleń pracy nad uczniem,
7) opracowuje  indywidualne  programy dla  uczniów stwarzających  szczególne

problemy wychowawcze, 
8) prowadzi dokumentację uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,
9) prowadzi  dokumentację  Szkoły  w  zakresie  wszelkich  spraw  dotyczących

realizacji  programu  wychowawczego  oraz  udzielanej  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,  przy  czym  przygotowuje  niezbędną
informację dla jednostek zewnętrznych (kuratorium, Urząd Miasta),

10) przedkłada  w  terminach  semestralnych  pisemną  informację  dotyczącą
realizacji procesu wychowawczego i problemów z tym związanych.

§ 17

1. W Szkole może zostać utworzone stanowisko Psychologa szkolnego, który podlega
Dyrektorowi ds. pedagogicznych.
1.d.2. Do zadań psychologa miedzy innymi należy:

1)  prowadzenie  doradztwa  psychologicznego  dla  uczniów,
rodziców i nauczycieli,
2) pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych,
kryzysowych dla nich, w tym konsultacje indywidualne,
3)  określenie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom,  w  tym
uczniom  z  wybitnymi  uzdolnieniami,  pomocy  psychologicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
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4) diagnoza  zachowań  agresywnych  wśród  uczniów  oraz  inne
badania psychologiczne lub ankietowe wynikające z bieżących potrzeb
szkoły lub zaistniałej sytuacji,
5) terapia  indywidualna  uczniów  szczególnie,  tzw.  „trudnych”  i
wynikających z bieżących potrzeb,
6) współtworzenie  i  wdrażanie  programów  wychowawczo  –
profilaktyczno  –  edukacyjnych  wspomagających  kształtowanie
osobowości  młodego  człowieka.  Tematyka  zajęć  do  uzgodnienia  z
Dyrektorem  ds.  pedagogicznych,  wynikająca  z   zapotrzebowania
wychowawców klas,
7) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się,
8) wsparcie  rodziny  w  procesie  dydaktyczno  –  wychowawczym
wychowującym dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi,
9) podejmowanie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych  w
sytuacjach kryzysowych,
10) pedagogizacja  rodziców: indywidualna lub grupowa, tematyka
po  konsultacji  z  wychowawcami  klasowymi,  Dyrektorem  oraz
Dyrektorem ds. pedagogicznych,
11) współpraca  z  instytucjami  niosącymi  pomoc  rodzinie  w
sytuacjach kryzysowych,
12) współpraca  z  Dyrektorem,  Dyrektorem  ds.  pedagogicznych,
radą  pedagogiczną,  doradcą  zawodowym,  pielęgniarką  w  sprawach
bieżących szkoły,
13) wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Rada Pedagogiczna

§ 18

1. Rada Pedagogiczna oraz Dyrektor stanowią ponoszą odpowiedzialność  za realizację
programu  dydaktyczno-wychowawczego  i  podejmują  związane  z  jego  realizacją
decyzje.

2.  Rada Pedagogiczna jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora.
3. W skład Rady Pedagogicznej  wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele  oraz

Dyrektor .
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

§ 19

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na
wniosek  1/3  jej  członków  lub  na  wniosek  innych  organów  szkoły  albo  organu
prowadzącego.

2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 § 20



1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1) określenie wewnątrzszkolnych zasad, celów i kryteriów oceniania,
2) zatwierdzenie semestralnych i rocznych wyników klasyfikacji,
3) klasyfikowanie i promowanie uczniów,
4) określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) przedstawianie  Dyrektorowi  do  zatwierdzenia  projektu  innowacji  lub

eksperymentu pedagogicznego,
2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o przeniesienie ucznia do szkoły

rejonowej.
3. Rada Pedagogiczna może opiniować w szczególności: 

1) program dydaktyczno-wychowawczy Szkoły,
2) arkusz organizacyjny,
3) plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
4) perspektywiczny plan rozwoju Szkoły,
5) Statut Szkoły

4. Organ prowadzący może zasięgnąć opinii organów Szkoły w sprawie wypowiedzenia
stosunku pracy Dyrektorowi.

§ 21

1. Rada Pedagogiczna dla realizacji zadań może tworzyć komisje i zespoły oraz określać
zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje Dyrektor.

2. Rada Pedagogiczna w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe składające
się z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą obejmować: 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli  dla uzgadniania sposobów realizacji

programów  nauczania,  korelowanie  treści  nauczania  przedmiotów
pokrewnych,  a  także  uzgadnianie  opinii  w  sprawie  wyboru  programu
nauczania,

2) wspólne  opracowanie  szczegółowych  kryteriów  oceniania  uczniów  oraz
sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a
także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne  opiniowanie  przygotowywanych  w  szkole  innowacyjnych
(autorskich) i eksperymentalnych programów nauczania.

 

Rada Rodziców

§ 22

1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców.
2. Każdorazowo  na  pierwszym,  w  nowym  roku  szkolnym,  zebraniu  rodziców

poszczególnych klas wybiera się jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.
3. Zasady  wyboru  przedstawicieli  do  Rady  Rodziców  i  tryb  pracy  Rady  Rodziców

określa jej regulamin.
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§ 23

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) prawo wyrażania  opinii  oraz  składania  wniosków w sprawach  dotyczących

szkoły i przedstawianie ich Dyrektorowi
2) aktywne  współdziałanie  z  innymi  Organami  szkoły  oraz  z  Organem

prowadzącym na rzecz prawidłowego funkcjonowania i organizowania życia
szkolnego.

2. Organ prowadzący może  zasięgać  opinii  rady rodziców w sprawach istotnych  dla
Szkoły.

 

Parlament Uczniowski

§ 24

1. Parlament Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Parlamentu Uczniowskiego określa regulamin

uchwalany przez ten organ. Organy Parlamentu są jedynymi reprezentantami uczniów
na zewnątrz i wewnątrz Szkoły.

3. Regulamin Parlamentu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
4. Parlament może przedstawiać Dyrektorowi  i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów, takich
jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi
wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  i

rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami
organizacyjnymi, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Parlamentu.
 

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki nauczycieli

§ 25

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela
(w zakresie awansu zawodowego nauczycieli), Statutu i regulaminów Szkoły.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 
1) dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
2) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
3) systematyczne  pogłębianie  i  aktualizowanie  wiedzy  i  kwalifikacji

zawodowych,
4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,
5) uczestnictwo w zebraniach Rady Nauczycieli,



6) przestrzeganie  kultury  współżycia  w odniesieniu  do  członków społeczności
szkolnej oraz poza szkołą,

7) znajomość wewnętrznych aktów prawnych szkoły,
8) systematyczne,  rzetelne  prowadzenie  dokumentacji  szkolnej,  zwłaszcza

dziennika elektronicznego.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności  ustalenie  zestawu  programów  nauczania  dla  danej  klasy  oraz  jego
modyfikowanie  w miarę  potrzeb  oraz  prowadzenie  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej,  zwłaszcza  poprzez  dostosowanie  wymagań  do  indywidualnych
możliwości ucznia.
4. Nauczyciele w szczególności mają prawo do: 

1) współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania Szkoły,
2) kreowania własnych metod nauczania i wychowania oraz do stosowania ich na

warunkach określonych w § 2 i § 5 Statutu,
3) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań,
4) aktywnego współtworzenia oblicza Szkoły,
5) współudziału  w formułowaniu  programów  dydaktyczno-wychowawczych

i opiekuńczych oraz nowoczesnych metod nauczania.

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki uczniów

§ 26

1. Podstawowym  prawem  ucznia  jest  prawo  do  nauki  w  warunkach  poszanowania
godności osobistej oraz własnych przekonań.

2. W szczególności uczeń ma prawo do: 
1) oddziaływania  na  życie  szkoły  poprzez  swoich  przedstawicieli  w  organach

Parlamentu Uczniowskiego,
2) zapoznania  się  z  programem  nauczania,  jego  treścią,  celem  i  stawianymi

wymaganiami,
3) otrzymania  jawnej  i  umotywowanej  oceny  zachowania  oraz  postępów  w

nauce,
4)  korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez

klasę lub Szkołę,
5) zgłaszanie  nauczycielom  i  organom  szkoły  wniosków  i  postulatów

dotyczących Szkoły i spraw uczniowskich.
3. Do obowiązków ucznia w szczególności należy: 

1) udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich
oraz właściwe zachowanie się w ich trakcie,

2) dbałość o dobre imię Szkoły oraz poszanowanie jej mienia,
3) przestrzeganie  porządku  szkolnego,  dbałość  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo

własne i innych uczniów,
4) przestrzeganie  zasad  współżycia  społecznego  w  odniesieniu  do  członków

społeczności szkolnej oraz poza szkołą,
5) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju.
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4. Uczniom, którzy w sposób szczególny realizują swoje obowiązki lub też w inny sposób
wyróżniają  się  na tle  społeczności  szkolnej,  mogą być  udzielone  pochwały lub przyznane
nagrody, takie jak:

1) ustna pochwała nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy,
2) ustna  pochwała  nauczyciela  lub  Dyrektora  przed  społecznością  szkolną  w
danej grupie wiekowej, 
3) ustna pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
4) list pochwalny do rodziców po każdym semestrze nauki, 
5) nagroda rzeczowa,
6) przyznanie tytułu „Ucznia roku”,

4a.  Wobec  uczniów,  którzy  nie  wypełniają  obowiązków szkolnych,  uchybiają  ustaleniom
porządkowym i organizacyjnym Szkoły, dopuszczają się nieodpowiednich zachowań oraz nie
przestrzegają  norm  współżycia  społecznego,  mogą  być  wyciągnięte  konsekwencje  i
zastosowane kary, takie jak: 

1) rozmowa ucznia z nauczycielem i/lub pedagogiem/ psychologiem szkolnym,
2) rozmowa  ucznia  z  nauczycielem  i/lub  pedagogiem/  psychologiem  szkolnym  w

obecności opiekunów prawnych ucznia, potwierdzona pisemną notatką,
3) pisemne upomnienie wychowawcy z zagrożeniem obniżenia oceny z zachowania do

oceny nieodpowiedniej, 
4) pisemna  nagana  Dyrektora  szkoły  z  zagrożeniem przeniesienia  ucznia  do  szkoły

rejonowej  w przypadku dopuszczenia się kolejnego wykroczenia,
5) przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej.

5.  W  szkole  nie  mogą  być  stosowane  kary  naruszające  nietykalność  cielesną  i  godność
osobistą ucznia.
6. O każdej nagrodzie lub karze wychowawca lub Dyrektor (w zależności od tego kto stosuje 
karę) niezwłocznie informuje rodziców ucznia.
7. Od wymierzonej kary lub przyznanej nagrody uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 7 dni 
do Organu wyższego stopnia, niż ten który nałożył karę lub przyznał nagrodę.
8. Organ wyższego stopnia, w porozumieniu z Pedagogiem szkolnym i/lub  Psychologiem 
szkolnym, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady
Pedagogicznej, rozpatrują odwołanie, o którym mowa w ust. 7  w ciągu 14 dni roboczych i 
postanawiają: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 
2) odwołać karę, 
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

9.     Od decyzji podjętej przez Organ wyższego stopnia odwołanie nie przysługuje.
10.  We  wszelkich  sprawach  dydaktyczno-wychowawczych  dotyczących   uczniów

dopuszczalne są następujące sposoby kontaktowania się z rodzicami:
1) Zebrania z rodzicami (według ustalonego harmonogramu)
2) Informacja telefoniczna 
3) Informacja przekazywana poprzez dziennik elektroniczny
4) Spotkanie  indywidualne,  w  szczególności  z  nauczycielem,  wychowawcą,
pedagogiem, psychologiem, dyrektorem ds. pedagogicznych

11.  W Szkole obowiązuje następujący tryb  rozpatrywania  skarg w przypadku naruszenia
praw ucznia:

1)  W przypadku naruszenia  praw ucznia,  uczeń lub  jego rodzic  (prawny opiekun)
może złożyć skargę do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.
2) Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:

 a) Dyrektor Szkoły – przewodniczący, 



b) z-ca dyrektora, 
c) pedagog szkolny lub psycholog szkolny, 
d) wychowawca klasy, 
e) przedstawiciel Parlamentu Uczniowskiego.

3) Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty wpływu skargi.
4) Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący komisji informuje na piśmie ucznia i jego
rodzica (prawnego opiekuna) o efekcie rozpatrzonej skargi.

ROZDZIAŁ V
Organizacja pracy szkoły

§ 27

1. Termin rozpoczynania i  kończenia świątecznych ferii  zimowych i  letnich określają
odpowiednie przepisy  dotyczące organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółowe  terminy,  o  których  mowa  w  ust.1  oraz  organizację  nauczania,
wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.

§ 28

1. O  przyjęciu  ucznia  do  Szkoły  decyduje  wynik  postępowania  kwalifikacyjnego
przeprowadzanego po uprzednim złożeniu wniosku o przyjęcie  przez rodziców lub
opiekunów prawnych: 

1) w  oddziałach  przedszkolnych  brane  są  pod  uwagę  następujące  kryteria:
umiejętności (grafomotoryczne,  komunikacji  słownej,  logicznego  myślenia)
oraz stopień samodzielności, 

2) w szkole podstawowej brane są pod uwagę wyniki egzaminu klasyfikacyjnego
obejmującego zakres wiedzy i umiejętności, odpowiedniego do danego etapu
edukacyjnego.

2. Sposób przeprowadzenia  i  zakres  postępowania  kwalifikacyjnego  określa  Dyrektor
Szkoły w drodze zarządzenia.

3. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor.
4. Przyjęcie ucznia do Szkoły następuje po podpisaniu przez rodziców lub opiekunów

prawnych Umowy o świadczenie usług edukacyjnych z Zarządem SKT nr 200 STO 
   

                                  § 29

1. W szkole podstawowej klasy siódme i ósme są oddziałami dwujęzycznymi,  do których
nabór odbywa się w oparciu o przeprowadzony w trakcie procesu rekrutacji test kompetencji
z języka angielskiego.

    § 30

1. Dyrektor  powierza każdą z klas szczególnej opiece wychowawcy klasy.
2. Do obowiązków wychowawcy należy między innymi: 

1) prowadzenie dokumentacji klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) informowanie ucznia i rodziców o wynikach w nauce,
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3) informowanie Dyrektora  o problemach wychowawczych uczniów,
4) organizowanie zebrań z rodzicami,
5) przestrzeganie  ustalonych  zasad  dotyczących  powiadamiania  rodziców  o

problemach  uczniów  stwarzających  szczególne  problemy  wychowawcze,  w
szczególności sporządzania notatek z prowadzonych rozmów wraz z adnotacją
rodziców,

6) organizowanie  wyjść  klasy  na  zewnątrz  szkoły  oraz  obowiązkowe
uczestnictwo w wycieczkach klasowych,

7) współpraca  z  pedagogiem szkolnym i  nauczycielami  przedmiotów  w danej
klasie,

8) wykonywanie  innych  obowiązków  określonych  w umowie  o  pracę  oraz  w
innych  dokumentach,  w  których  wskazany  jest  zakres  obowiązków
wychowawców klas.

§ 31

Szczegółową organizację pracy Szkoły określają regulaminy uchwalone dla każdego z jej 
organów, które każdorazowo wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ VI
Odział przedszkolny

§ 32

1. W szkole funkcjonuje Oddział przedszkolny, do którego celów i zadań należy:
1) zapewnienie  wszystkim  wychowankom  bezpieczeństwa  i  optymalnych

warunków do prawidłowego rozwoju,
2) wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka  oraz  zapewnienie

stymulującego aktywność i rozwój otoczenia oraz zajęć dydaktycznych,
3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
4) współdziałanie  z  opiekunami  prawnymi  dziecka  wspomagając  ich  w  jego

wychowaniu, 
5) realizacja  założeń  programowych  wychowania  przedszkolnego  określonego

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
6) rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka ojczystego,
7) kształtowanie  czynnej  postawy  dziecka  wobec  własnego  zdrowia,

bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej,
8) wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości oraz szacunku do innych,
9) budzenie  wrażliwości  emocjonalnej  oraz  świadomości  moralnej  dziecka  ze

szczególnym uwzględnieniem interakcji i współpracy dzieci w grupie,
10) wspieranie kreatywności dziecka. 

 
§ 33



1.  Organami  Oddziału  przedszkolnego  są  Organy  wskazane  w  rozdziale  II  niniejszego
Statutu.
2. Kompetencje oraz zadania w/w organów określa rozdział II niniejszego Statutu.

Organizacja oddziału przedszkolnego

§ 34

1. Oddział przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17.30.
2. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w 2 grupach.
3. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 20. Grupa może funkcjonować przy niepełnej
liczbie dzieci.
4. Do realizacji celów i zadań statutowych Oddział przedszkolny posiada:

1) sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach,
2) plac zabaw,
3) łazienki dla dzieci i personelu,
4) szatnię.

5.  Zajęcia  dydaktyczne  i  wychowawczo  –  opiekuńcze  odbywają  się  w  salach  oddziału
przedszkolnego, poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.
6. Oddział  przedszkolny może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od
potrzeb.

Rodzice/ Opiekunowie prawni

§ 35

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:
1) zapoznania  się  z  programami  i  zadaniami  dydaktyczno  –  wychowawczymi
realizowanymi w Oddziale przedszkolnym,
2) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i
potrzeb,
3) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
4) uczestnictwa w życiu szkoły.

2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu,
2) osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego

lub wskazania osoby upoważnionej do tych czynności,
3) terminowego  uiszczania  odpłatności  za  pobyt  dziecka  w  oddziale

przedszkolnym i jego wyżywienie,
4) informowania o nieobecności dziecka w przedszkolu w dniu poprzedzającym

nieobecność  lub  do  godziny  7.00  w  dniu  nieobecności  i  jej  przyczynie,  ze
szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych,

5) współpracy z  nauczycielami  w celu  wspierania  ich  dziecka  w optymalnym
jego rozwoju.

                                                           

Pracownicy Oddziału przedszkolnego
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§ 36

1.  W Oddziale przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele.
2.  Nauczyciel  oddziału  przedszkolnego  prowadzi  pracę  dydaktyczno  –  wychowawczą  i
opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki
tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków podczas
ich pobytu  w oddziale  przedszkolnym,  jak i  na spacerach i  wycieczkach poza
terenem placówki,
2) sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci,
3) planowanie  i  prowadzenie  pracy  dydaktyczno  –  wychowawczej  oraz  jej
dokumentowanie,
4) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka,
5) współdziałanie  z  rodzicami/opiekunami  dziecka  w  sprawach  wychowania  i
nauczania,
6) dbanie o estetyczny wygląd sal oraz czystość i bezpieczeństwo zabawek,
7) udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień,
8) realizacja zleceń Dyrektora i jego Zastępcy,
9) realizacja  innych  zadań  zleconych  przez  Dyrektora  i  jego  Zastępcy
wynikających z bieżącej działalności placówki,
10) własne doskonalenie zawodowe.

2.  Nauczyciel  otacza  indywidualną  opieką  każdego ze swoich wychowanków i  utrzymuje
kontakt z ich rodzicami/opiekunami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) włączenie ich w działalność przedszkola.

§ 37

W Oddziale przedszkolnym funkcjonuje stanowisko niani w wymiarze 40 godzin pracy w 
tygodniu, do zadań której należy:

1) pomoc w opiece nad dziećmi,
2) dbanie o czystość sal dydaktycznych i sanitariatów.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

§ 38

1.  Szkoła  organizuje  i  udziela  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  wychowankom
Oddziału przedszkolnego, ich rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankom Oddziału przedszkolnego
polega  na  rozpoznaniu  i  zaspokajaniu  ich  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych
i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
4.  Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  rodzicom/opiekunom  wychowanków
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów



wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wychowankom nauczyciele, nauczyciele
wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
6.  Organizacja  i  udzielanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  odbywa  się  we
współpracy z:

1) rodzicami/opiekunami wychowanków,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców/opiekunów dziecka,
2) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego z dzieckiem zajęcia.

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
2) zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno  –  kompensacyjnych,  logopedycznych,

socjoterapeutycznych.

9.  Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  organizowane  są  dla  dzieci  z  zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub z podejrzeniem specyficznych trudności w uczeniu się.

10 . Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 8, nie może przekroczyć 5 osób.

11.  Zajęcia,  o  których  mowa  w  ust.  8,  prowadzą  nauczyciele  posiadający  kwalifikacje
odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

12.   Zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne  organizowane  są  dla  uczniów  z  zaburzeniami
i odchyleniami  rozwojowymi  lub  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się.  Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 5.

13.  Zajęcia  logopedyczne  organizowane  są  dla  uczniów  z  zaburzeniami  mowy,  które
powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych
zajęć wynosi do 4.
14. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów
z dysfunkcjami  i  zaburzeniami  utrudniającymi  funkcjonowanie  społeczne.  Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 10.

15. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Pozostałe postanowienia

§ 39

Wychowankowie  mogą  zostać  skreśleni  z  listy  uczestników  Oddziału  przedszkolnego  w
przypadku gdy rodzice/opiekunowie zalegają z opłatą czesnego przez okres co najmniej  2
miesięcy. 

§ 40
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Do finansowania  Oddziału  przedszkolnego stosuje się  odpowiednio przepisy rozdziału  IX
niniejszego Statutu. 

ROZDZIAŁ VII
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

§ 41

1. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na rozpoznawaniu  przez  nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania (oraz formułowaniu
oceny ).

2. Nauczyciel  każdego  przedmiotu,  kierując  się  ogólnymi  zasadami  określonymi  w
niniejszym  Statucie,  buduje  własny  przedmiotowy  system  oceniania,  uwzględniając
specyfikę nauczanego przedmiotu. Określa w nim:

1) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny;
2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
3) zasady poprawiania ocen cząstkowych;
4) zasady  sprawdzania  i  oceniania  osiągnięć  ucznia  w  przypadku  jego

nieobecności przekraczającej dwa tygodnie;
5) wymagania  i  sposoby  oceniania  uczniów  o  szczególnych  potrzebach

edukacyjnych;
6) wagę poszczególnych ocen cząstkowych i ich wpływ na ocenę klasyfikacyjną;
7) zasady  udostępniania  uczniom  i  ich  rodzicom  (prawnym  opiekunom)

sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w
nauce
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
3) dostarczanie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji  o
postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

4. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w klasach, dostarczając
uczniowi informacji o:

1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności
2) skuteczności wybranych metod uczenia się
3) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych

5. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy
klasy, dyrektora szkoły i osób sprawujących nadzór pedagogiczny o:

1) efektywności procesu nauczania i uczenia się
2) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem
3) postępach uczniów
4) stopniu realizacji własnego planu nauczania
5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy

dydaktyczno-wychowawczej.

§ 42



1. Szczegółowe  zasady  wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania  opracowuje,  z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów, zespół nauczycieli, a następnie zatwierdza
Rada Pedagogiczna.

2. Zajęcia  dydaktyczno  -  wychowawcze  w roku  szkolnym  dzielą  się  na  dwa  semestry,
których terminy są ustalane na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Nauczyciel  przedmiotu  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  o
wymaganiach  edukacyjnych  i  ogólnych  zasadach  oceniania  zgodnych  ze  specyfiką
przedmiotu.

4. Wychowawcy klas w miesiącu wrześniu zapoznają uczniów z obowiązującymi zasadami
oceniania wewnątrzszkolnego i zasadami ocen zachowania ucznia.

5. Wychowawcy klas w miesiącu wrześniu zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) z
obowiązującymi zasadami oceniania wewnątrzszkolnego, ogólnymi zasadami oceniania
zachowania i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów. 

6. Wobec  uczniów  o  specyficznych  trudnościach  w  uczeniu  się  (uczniowie  posiadający
opinię z PPP) stosuje się na wszystkich przedmiotach nauczania dostosowane kryterium
oceny i dostosowuje się metody pracy do rodzaju zaburzenia.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne może podlegać ewaluacji i zmianom, które zatwierdza Rada
Pedagogiczna.

8. Uczeń ma możliwość uczęszczania na zajęcia religii lub / i etyki lub może nie uczęszczać
na  żadne  z  nich.  Podstawę  stanowi  oświadczenie  złożone  przez  rodziców/opiekunów
prawnych. 

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia z religii lub / i  etyki do średniej ocen
wlicza  się  także  końcowe  oceny  z  uzyskane  z  tych  zajęć.  W przypadku  gdy  uczeń
uczęszczał na zajęcia z religii  i  etyki  do średniej  ocen wlicza się ocenę ustaloną jako
średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć, Jeżeli średnia ta nie
jest liczbą całkowitą, ocenę zaokrągla się do liczby całkowitej w górę.  W przypadku gdy
uczeń nie uczęszczał ani na religię ani na etykę uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen
śródrocznych  i  rocznych,  a  w  dokumentacji  i  przebiegu  nauczania  nie  dokonuje  się
żadnego wpisu.

Skale i sposób ustalania i formułowania ocen bieżących i
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

§ 43

1. Ocenianie  wiedzy  i  umiejętności  ucznia  dokonywane  jest  systematycznie,  w różnych
formach,  np.  odpowiedzi  ustnych,  prac  domowych,  ćwiczeń,  prac  klasowych,
sprawdzianów,  realizacji  projektów  edukacyjnych,  aktywności  na  lekcji.  Każdy
nauczyciel  podaje  formę,  zakres  i  sposób  oceniania  w  przedmiotowych  zasadach
oceniania.

2. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności (tzw. ocena osiągnięć) ocenia się

w  klasyfikacji  śródrocznej,  jak  i  rocznej  (począwszy  od  klasy  czwartej  szkoły
podstawowej) w następującej skali:

stopień celujący (cel. ) - 6
stopień bardzo dobry ( bdb. ) - 5
stopień dobry (db. ) - 4
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stopień dostateczny (dost. ) - 3
stopień dopuszczający (dop. ) - 2
stopień niedostateczny (ndst. ) - 1

W klasyfikacji  śródrocznej  i rocznej  nie dopuszcza się stosowania „+” i  „-„.  Można
stosować znak „+”  przy wystawianiu oceny proponowanej. 

4. Sprawdziany  i  testy  oceniane  są  według  jednolitego  w  całej  szkole  systemu
procentowego, gdzie procenty są zamieniane na ocenę według poniższych kryteriów:

98 – 100%  celujący
95 – 97%    bardzo dobry+
90 – 94%    bardzo dobry
80 – 89%    dobry+
70 – 79%    dobry
60 – 69%    dostateczny+
50 – 59%    dostateczny 
45 – 49%    dopuszczający+
40 – 44%    dopuszczający 
30 – 39%    niedostateczny+
0 – 29%      niedostateczny 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są uzupełniane opisem.

6. Wszyscy nauczyciele począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej stosują
skalę ocen wskazaną w ust. 4.

7. W  nauczaniu  zintegrowanym  (od  klasy  I  do  klasy  III)  obowiązuje  ocena  opisowa,
zarówno  w  klasyfikacji  śródrocznej  jak  i  rocznej  ,  która  określa  stopień  spełniania
wymagań  zapisanych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  I  etapu
edukacyjnego  oraz  wskazuje  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  ucznia  związane  z
przezwyciężaniem  trudności  w  nauce  lub  rozwijaniem  uzdolnień.  W  wychowaniu
przedszkolnym  prowadzona  jest  obserwacja  i  diagnoza  dzieci  stwierdzająca  poziom
rozwoju funkcji  warunkujących  naukę szkolną,  a  wnioski  przekazywane  w rozmowie
indywidualnej z rodzicem dziecka.

8. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.
9. Wymagania  dotyczące  uzyskania  poszczególnych  oceny  oraz  warunki  poprawiania

poszczególnych  ocen  określają  nauczyciele  prowadzący  dane  zajęcia.  Szczegółowe
kryteria  wymagań  uzyskania  poszczególnych  ocen  zawarte  są  w  Przedmiotowych
Systemach Oceniania.

10. Ogólne kryteria dotyczące skali ocen z zajęć edukacyjnych są następujące :
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
posiadł  pełną  wiedzę  i  umiejętności  zgodne  z  programem  nauczania
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych  i  praktycznych,  proponuje  rozwiązania  nietypowe  lub
uczestniczy  i  osiąga  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach,  turniejach  lub
zawodach sportowych (międzyszkolnych), lub realizuje projekty o charakterze
pracy badawczej w szkole lub poza szkołą.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
opanował  pełen  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  danej
klasy,  sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
umie  zastosować  zdobytą  wiedzę  w  rozwiązywaniu  zadań  i  problemów  w
nowych sytuacjach, osiąga sukcesy w konkursach szkolnych 



3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który :
nie opanował pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem
danej klasy, ale przekroczył wymagania zawarte w podstawach programowych,
poprawnie  stosuje  zdobytą  wiedzę  w  rozwiązywaniu  typowych  zadań  i
problemów
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :
opanował  wiedzę  i  umiejętności  określone  w  podstawie  programowej
przewidzianej w danej klasie, rozwiązuje zadania i problemy o podstawowym
stopniu trudności bez pomocy nauczyciela
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :
ma  braki  w  opanowaniu  podstaw  programowych,  ale  nie  przekreślają  one
możliwości  zdobycia  podstawowej  wiedzy  z  danego  przedmiotu  w  dalszej
nauce 
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :
nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą- braki uniemożliwiają naukę w
klasie programowo wyższej.

11. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Zespołu lub poradni psychologiczno -
pedagogicznej, czy innej poradni specjalistycznej, dostosować metody pracy, wymagania
edukacyjne i kryterium oceniania do możliwości percepcyjnych ucznia.

12. Przy  wystawianiu  oceny  należy  brać  pod  uwagę  systematyczność,  zaangażowanie  i
wysiłek  wkładany przez ucznia  w wywiązywanie  się z  obowiązków wynikających  ze
specyfiki danego przedmiotu.

13. Średnia ważona jest jawna. Decyzję o ostatecznej ocenie podejmuje nauczyciel.
14. Dyrektor  szkoły  może  zwolnić  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego  (lub  z

wykonywania  określonych  ćwiczeń  fizycznych),  lub/i  zajęć  informatyki  na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza lub PPP, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia pozwala na
dokonanie klasyfikacji, uczeń podlega jej.

15. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, zwalnia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka
obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

16. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

17. Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

18. Śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  Roczna  ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej.

19. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureaci i
finaliści  olimpiad  przedmiotowych  w szkole podstawowej   otrzymują  z  danych  zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  bądź  laureata  lub  finalisty  olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych,  otrzymuje  z  tych  zajęć  edukacyjnych  celującą  końcową  ocenę
klasyfikacyjną.

20. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów
objętych sprawdzianem ósmoklasisty są zwolnieni z odpowiedniej części  sprawdzianu,
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na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub
finalisty.

21. Zwolnienie  z  części  sprawdzianu  ósmoklasisty jest  równoznaczne  z  uzyskaniem  z
odpowiedniej części  tego egzaminu  najwyższego wyniku.

22. Na  wniosek  rodziców  i  po  uzyskaniu  zgody  wychowawcy  klasy  lub  na  wniosek
wychowawcy 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.

23. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez  ucznia  klasy I-III  szkoły podstawowej  na  wniosek wychowawcy klasy oraz  po
zasięgnięciu  opinii  rodziców ucznia  lub  na wniosek rodziców ucznia  po  zasięgnięciu
opinii wychowawcy

Ocenianie postępów w nauce języków obcych oraz przydział do
grup 

§ 44

1. W grupach zero oraz w klasie I i II Szkoły Podstawowej uczniowie uczą się języka 
angielskiego w zespołach klasowych.

2.  Po  zakończeniu  2  klasy  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  w  porozumieniu  z
wychowawcą klasy ustala podział na dwie grupy językowe. 
3.  Od klasy 5 decyzja o tym, w jakiej grupie uczeń będzie uczył się języka obcego,
podejmowana jest  na podstawie przeprowadzanego na koniec roku szkolnego testu
kompetencji  językowych  (zgodnego  z  Europejską  Skalą  Zaawansowania)  oraz
wyników osiągniętych przez ucznia w ostatnim półroczu, według kryteriów opisanych
w punkcie 4.
4. Ocena postępów i pracy ucznia Szkoły Podstawowej  jest wynikiem jego ocen za
pracę na lekcji oraz w domu, a także bieżącego i okresowego sprawdzania jego wiedzy
i  umiejętności  (kartkówek,  testów  i  sprawdzianów).  Oceniana  jest  znajomość
słownictwa, gramatyki oraz cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie
i czytanie.
5.  Decyzję  dotyczącą  oceny  postępów  podejmuje  wyłącznie  zespół  nauczycieli
prowadzący grupy należące do danej klasy, w porozumieniu z Dyrektorem lub jego
zastępcą. O wynikach podziału informowany jest wychowawca klasy.
6. Nauczyciel prowadzący zapewnia Rodzicom wgląd wyłącznie w treść i wynik testu
napisanego przez ich dziecko, oraz we wskaźniki kryteriów oceny wzięte pod uwagę
przy podjęciu decyzji o przydziale do grupy, dotyczące wyłącznie ich dziecka.
7. Rodzice nie mają wpływu na decyzję o przydziale dziecka do grupy.
8. Z drugiego języka obcego testy kompetencji nie są przeprowadzane. 

Skala i tryb ustalania oraz formułowania oceny z zachowania 

§ 45

1. 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;
8) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

2. Ocena zachowania nie wpływa na oceny z przedmiotów.
3. Zachowanie ocenia się w/g następującej skali :

wzorowe - wz
bardzo dobre - bdb
dobre - db
poprawne - pop
nieodpowiednie - ndp
naganne – ngn

4. Jeśli uczeń otrzyma naganę Dyrektora szkoły (zarejestrowaną w dokumentacji szkoły),
wówczas maksymalną oceną zachowania, którą może otrzymać jest ocena poprawna.

5. Rada  Pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o  niepromowaniu  do  klasy  programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa
razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

6. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciele biorą pod uwagę:
1) kulturę osobistą ucznia tzn.:
2) znajomość  i  nawykowe  stosowanie  zasad  dobrego  wychowania  (właściwa
postawa
3) wobec osób starszych,  rówieśników, dzieci  młodszych,  codzienne używanie
zwrotów grzecznościowych);
4) właściwe  zachowanie  w  różnych  sytuacjach  (spotkania,  uroczystości,  teatr,
kino, środki komunikacji);
5) umiejętność podporządkowania się dyscyplinie w czasie lekcji i przerw;
6) gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie i decyzje.
7) stosunek do obowiązków szkolnych tzn.:
8) frekwencję na zajęciach szkolnych;
9) punktualność, dotrzymywanie terminów, szanowanie czasu własnego i innych;
10) wywiązywanie się z powierzonych obowiązków
11) przestrzeganie zasad zachowania ucznia
12) umiejętność funkcjonowania w środowisku szkolnym (grupie, klasie, szkole) 
13) współpracę w grupie;
14) przyjazną komunikację;
15) umiejętność poszukiwania rozwiązań kompromisowych;
16) umiejętność  dokonywania  wyborów  w  sytuacjach  trudnych  i
niejednoznacznych;
17) troskę o innych, okazywanie wsparcia i pomocy;
18) zachowanie pozbawione agresji.
19) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych tzn..:
20) przestrzeganie  podstawowych  zasad  bezpieczeństwa  i  regulaminów  w
pracowniach przedmiotowych, w środkach komunikacji, na wycieczkach i podczas
innych imprez.
21) aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz grupy, klasy, szkoły i organizacji
pozaszkolnych tzn..:
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22) uczestnictwo w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
23) efektywną praca w samorządzie uczniowskim, kołach zainteresowań i innych
organizacjach szkolnych;
24) udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, zawodach, turniejach itp.;
25) inicjowanie i udział w akcjach charytatywnych.

7. Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono
zaburzenia  lub  odchylenia  rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. Ogólne kryteria dotyczące skali ocen z zachowania są następujące :
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń:

zawsze  przestrzega  zasad  dobrego  wychowania  i  ogólnie  przyjętych  norm,
nawykowo  używa  zwrotów  grzecznościowych,  zawsze  używa  właściwego
języka,  zawsze  poszukuje  kompromisowych  rozwiązań  w  sytuacjach
konfliktowych, który: 
zawsze  przestrzega  zasad  bezpieczeństwa,  współżycia  w  grupie  i  zasad
zachowania ucznia, chętnie pomaga innym, współpracuje w grupie, wzorowo
wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest zawsze punktualny a ponadto:
wywiązuje się z podjętych obowiązków dodatkowych lub, z własnej inicjatywy
pracuje  na  rzecz  klasy,  szkoły,  środowiska,  lub  pracuje  nad  własnym
rozwojem,  lub  reprezentuje  klasę  lub  szkołę,  w  konkursach,  zawodach,
turniejach, imprezach szkolnych lub pozaszkolnych. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń :
wzorowej kulturze osobistej,  który przestrzega zasad dobrego wychowania i
ogólnie  przyjętych  norm,  nawykowo  używa  zwrotów  grzecznościowych,
zawsze używa właściwego języka, poszukuje kompromisowych rozwiązań w
sytuacjach konfliktowych, który:
przestrzega  zasad bezpieczeństwa,  współżycia  w grupie  i  zasad zachowania
ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, chętnie pomaga innym, współpracuje
w  grupie,  wzorowo  wywiązuje  się  z  obowiązków  szkolnych,  jest  zawsze
punktualny a ponadto: 
wywiązuje  się z  podjętych  obowiązków dodatkowych,  lub pracuje na rzecz
klasy, szkoły, środowiska.  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :
zazwyczaj przestrzega zasad dobrego wychowania, zawsze przestrzega zasad
bezpieczeństwa,  zazwyczaj  wywiązuje  się  z  obowiązków  szkolnych,  jest
punktualny,  a  spóźnienia  na  lekcje  są  sporadyczne  i  usprawiedliwione,
współpracuje w grupie a ponadto: 
zachęcony  przez  nauczyciela  podejmuje  działania  na  rzecz  klasy,  szkoły,
środowiska na miarę  swoich możliwości.  Ewentualne  niewielkie  uchybienia
wobec powyższych wymagań występują rzadko i są na bieżąco korygowane
przez ucznia. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który :
raczej przestrzega zasad dobrego wychowania, ale zdarzają mu się uchybienia
względem tych zasad, koryguje swoje zachowanie, ale często wymaga w tym
względzie  wsparcia  i  pomocy  ze  strony  nauczyciela  i  kolegów,  zazwyczaj
przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa, podejmuje działania,  które
pozwolą mu, z pomocą nauczyciela, właściwie wywiązywać się z obowiązków
szkolnych  (być  punktualnym,  dotrzymywać  terminów,  odpowiednio



zachowywać  się  na  lekcjach  i  przerwach).Podejmowane  działania
wychowawcze  odnoszą  skutek,  ale  uczeń  taki  wymaga  ciągłej  pomocy  ze
strony nauczyciela i czuwania nad jego zachowaniem.

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń:
o niskiej kulturze osobistej, który: 
często  używa  wulgarnych  słów,  niejednokrotnie  uczestniczy  w  bójkach,
wielokrotnie  i  mimo  przypominania  nie  przestrzega  zawartych  ustaleń,
wielokrotnie spóźnia się na lekcje lub wagaruje, stosuje używki, bardzo często
zakłóca  przebieg  lekcji  swoim  zachowaniem,  niszczy  mienie  szkolne
Zazwyczaj wszelkie wysiłki wychowawcze ze strony nauczycieli nie odnoszą
skutku lub skutek ten jest niewielki. 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń :
niskiej kulturze osobistej, który: 
często  używa  wulgarnych  słów  (wulgarnie  się  zachowuje  w  stosunku  do
pracowników szkoły i innych osób), niejednokrotnie prowokuje bójki, swoim
zachowaniem  zagraża  zdrowiu  własnemu  i  innych,  przynosi  do  szkoły
przedmioty  lub  substancje  niebezpieczne  (ostre  narzędzia,  petardy),
permanentnie dewastuje mienie szkoły, pije alkohol, zażywa narkotyki lub inne
środki odurzające, dopuszcza się czynów noszących znamiona przestępstwa.
Wszelkie wysiłki wychowawcze ze strony nauczycieli (psychologa, pedagoga)
nie odnoszą skutków.  

9. Ocenę z  zachowania  w klasach  IV-VIII  Szkoły  podstawowej  ustala  wychowawca  na
podstawie  wpisów  w  „Pamiętniku  ucznia”  i  „Karta  samooceny”,  ocen  cząstkowych
wystawionych przez nauczycieli przedmiotowych w dzienniku elektronicznym, własnych
obserwacji oraz spostrzeżeń nauczycieli i  innych pracowników Szkoły.

10. Na  podstawie  zebranych  ocen  wychowawca  przedstawia  Radzie  Pedagogicznej
propozycję oceny z zachowania. Ostateczną ocenę wychowawca ustala po wysłuchaniu
opinii Rady Pedagogicznej.

Nieklasyfikowanie ucznia

§ 46

1. Decyzję o nieklasyfikowaniu ucznia podejmuje autonomicznie nauczyciel. Nieobecność
przekraczająca  połowę  czasu  przeznaczonego  na  dane  zajęcia  jest  warunkiem
koniecznym, jednak nie jedynym.

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli  nie  ma  podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3. Uczeń,  który  jest  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionych  nieobecności  ma
automatyczne prawo do egzaminu klasyfikacyjnego

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia zajęć edukacyjno – wychowawczych.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Termin ustala się z uczniem i jego rodzicami.
7. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia  przeprowadza  specjalnie  powołania  Komisja.  W

skład Komisji wchodzi:
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1)  Dyrektor  szkoły albo nauczyciel  zajmujący inne stanowisko kierownicze w
szkole - jako przewodniczący
2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podczas egzaminu mogą być obecni rodzice ucznia w charakterze obserwatorów.
8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji
2) termin egzaminu
3) zadania egzaminacyjne
4) wynik egzaminu klasyfikacyjnego
5) uzyskane oceny.

9. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  oraz  zwięzłą  informację  o  odpowiedziach
ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Zasady dotyczące pisemnych form sprawdzania wiedzy

§ 47

1. Pisemnymi formami sprawdzania wiedzy mogą być:
1.1) kartkówki  – obejmują wiadomości z 1-3 lekcji lub jednego tygodnia

(przy tygodniowej ilości godzin większej niż 3 lekcje – dotyczy j. polskiego,
j. angielskiego, matematyki), nie muszą być zapowiadane wcześniej.

1.2) prace klasowe i sprawdziany – obejmują większe partie materiału, np.
cały  dział,  semestr,  rok  szkolny,  a  nawet  pełen  zakres  danego  etapu
edukacyjnego.

2. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian lub pracę klasową ma obowiązek:
2.1) poinformować uczniów o terminie i zakresie materiału oraz kryterium oceny.
2.2) zapowiedzieć pracę pisemną co najmniej  jeden tydzień wcześniej  i jej  termin

zapisać w terminarzu w dzienniku elektronicznym.
2.3) przestrzegać ustaleń terminów sprawdzianów innych nauczycieli.

3. W ciągu tygodnia można przeprowadzić :
1) w klasach IV - 2 prace klasowe lub sprawdziany, każda innego dnia
2) w klasach V –VIII  - 3 prace klasowe lub sprawdziany, każda innego dnia.
Kartkówki są traktowane jak odpowiedź ustna.

4. Na prośbę uczniów, w uzasadnionych przypadkach, sprawdzian lub pracę klasową można
przełożyć  na  inny termin  niż  wcześniej  zapowiedziany,  ale  wówczas  nie  obowiązuje
zasada wskazana w ust.3.

5. Sprawdzian lub praca klasowa powinny być poprawione, ocenione i oddane do wglądu
uczniom na lekcji nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych 

§ 48

1. Na miesiąc przed każdym okresem klasyfikacyjnym:



1) nauczyciele  informują  uczniów  o  przewidywanych  dla  nich  stopniach
klasyfikacyjnych  ze  szczególnym  podkreśleniem  zagrożeń  ocenami
niedostatecznymi oraz o możliwościach i terminie ich poprawienia,

2) wychowawcy  przekazują  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  propozycje  ocen
klasyfikacyjnych  ze  wszystkich  przedmiotów  oraz  propozycję  oceny  z
zachowania.

2. Ocenę  semestralną  i  końcoworoczną  wystawia  się  i  podaje  do  wiadomości  w
nieprzekraczalnym  terminie  7  dni  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady
pedagogicznej.
3. Informacja  o  zagrożeniach  ocenami  niedostatecznymi  przekazywana  jest  przez
wychowawcę poprzez wiadomość wysłaną za pomocą dziennika elektronicznego.

Postępowanie w przypadku niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej  

§ 49

1. Ustalona  przez  nauczyciela  niedostateczna  roczna  ocena  klasyfikacyjna  może  być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Uczeń jak i jego rodzice mogą odwołać się na piśmie do Dyrektora szkoły od ustalonej
przez  nauczyciela  oceny  niedostatecznej  i  wnioskować  o  egzamin  poprawkowy.
Odwołanie musi nastąpić nie później niż siedem dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch przedmiotów, może
zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej,
a  w  przypadku  zajęć  z  plastyki,  muzyki,  techniki,  zajęć  artystycznych,  zajęć
technicznych,  informatyki,  technologii  informacyjnej,  zajęć  komputerowych  oraz
wychowania fizycznego – egzamin ma formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego ustala się na koniec wakacji letnich.
5. W  przypadku  złożenia  na  piśmie  zastrzeżeń  dotyczących  trybu  ustalenia  rocznej  i

semestralnej  oceny  klasyfikacyjnej  (w  tym  również  oceny  zachowania).  Przy
uwzględnieniu przez Dyrektora szkoły zastrzeżeń do trybu wystawienia oceny rocznej,
uczeń ma prawo do sprawdzianu, który musi się odbyć w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń.  Przeprowadza  się  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia.  Termin
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  Komisja  powołana  przez  Dyrektora  szkoły.  W
skład Komisji wchodzą:

1) Dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel  prowadzący takie  same lub pokrewne zajęcia  edukacyjne  -  jako

członek komisji.
7. Nauczyciel  prowadzący przedmiot może być zwolniony z udziału w pracy komisji na

własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim
przypadku  Dyrektor  szkoły  powołuje  jako  osobę  egzaminującą  innego  nauczyciela
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prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

8. Na  część  pisemną  przewiduje  się  około  30-40  min.,  w  zależności  od  specyfiki
przedmiotu, na przygotowanie do części ustnej 10-15 min.

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

1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

10. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. 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.

11. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12.

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

13. Od  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego można się odwołać. Stosuje się wówczas przepisy opisane w niniejszym
paragrafie, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego. Po tym terminie ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

14. Przy  uwzględnieniu  przez  Dyrektora  szkoły  zastrzeżeń  do  trybu  wystawienia  oceny
rocznej z zachowania ustala się ją ponownie w drodze głosowania zwykłą większością
głosów – decyduje głos przewodniczącego komisji.

15. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  stanowisko  kierownicze  -  jako

przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w

danej klasie
4) pedagog,
5) psycholog,
6) przedstawiciel parlamentu uczniowskiego,
7) przedstawiciel Rady rodziców.

15. Wychowawca może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w
innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  np.  zwolnienie  lekarskie,
pokrewieństwo z uczniem, wypadek losowy itp.

16. Ustalona  przez  komisję  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  może  być  niższa  od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :
1) skład komisji,
2) termin egzaminu poprawkowego,
3) wynik glosowania

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
18. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.



Postępowanie w przypadku pozytywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

§ 50

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została
ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.
Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która przeprowadza w ciągu 5 dni, od dnia złożenia zastrzeżeń
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,  w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) dwóch nauczycieli  z  danej  lub innej  szkoły tego samego typu,  prowadzący
zajęcia edukacyjne z tego samego przedmiotu.

3. Nauczyciel  prowadzący przedmiot może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim
przypadku  Dyrektor  szkoły  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same
zajęcia  edukacyjne,  z  tym,  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole
następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

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

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu
3) zadania (pytania) sprawdzające,
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
6. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych

odpowiedziach ucznia.
7. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu  w

wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

Tryb odwoływania się od ustalonych ocen klasyfikacyjnych z
zachowania 
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§ 51

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje  komisję,  która  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej  liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.

3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 
2) wychowawca klasy, 
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne w

danej klasie,
4) psycholog,  przedstawiciel  Parlamentu  uczniowskiego,  przedstawiciel  Rady

rodziców.
4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) wynik głosowania,
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Tryb i forma egzaminu klasyfikacyjnego

§ 52

1. Uczeń  jest  klasyfikowany,  jeśli  został  oceniony  ze  wszystkich  przedmiotów  i  zajęć
obowiązkowych.

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

3. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na  wniosek  jego rodziców (prawnych  opiekunów) Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
pkt.  6 na część pisemną przewiduje się  około 30-40 min.,  w zależności  od specyfiki
przedmiotu, na przygotowanie do części ustnej 10-15 min.

6. Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki  i  wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).



8. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w
obecności,  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły,  nauczyciela  takich  samych  lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów -
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Warunki ukończenia Szkoły Podstawowej 

§ 53

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli  w wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne  oceny

klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie
programowo  najwyższej  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny
niedostateczne,

2)  jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty.
2. Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych  średnią  ocen co najmniej  4,75 oraz  co  najmniej  bardzo dobrą  ocenę  z
zachowania i spełnił warunki przewidziane w ust. 1 otrzymuje świadectwo ukończenia
szkoły z wyróżnieniem. 

3. Wynik  sprawdzianu  ósmoklasisty  nie  wpływa  na  ukończenie  szkoły.  Wyniku
sprawdzianu ósmoklasisty nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

ROZDZIAŁ VIII
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole 

§ 54

1. Szkoła  organizuje  i  udziela  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom,  ich
rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne .

§ 55

1. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniowi  polega  na  rozpoznawaniu
i zaspakajaniu  jego  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
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2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 56

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.
2. Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  udzielają  uczniom nauczyciele,  nauczyciele
wychowawcy  oraz  specjaliści,  w  szczególności  psycholodzy,  pedagodzy,  logopedzi,
 doradcy zawodowi.
3. Organizacja  i  udzielanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  odbywa  się  we
współpracy z:

1) rodzicami uczniów,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi szkołami i placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny

i dzieci.

§ 57

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
5) pomocy nauczyciela.

§ 58

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,

socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem

kształcenia i kariery zawodowej,
5) porad i konsultacji.

2.  Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  jest  udzielana  rodzicom/opiekunom  uczniów  i
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 59

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.



3.  Zajęcia,  o  których  mowa  w  ust.  1,  prowadzą  nauczyciele  posiadający  kwalifikacje
odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

§ 60

1. Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  organizowane  są  dla  uczniów  z  zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

2.  Zajęcia,  o  których  mowa  w  ust.  1,  prowadzą  nauczyciele  posiadający  kwalifikacje
odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

§ 61

1.Zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne  organizowane  są  dla  uczniów  z  zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć
wynosi do 4.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów
z dysfunkcjami  i  zaburzeniami  utrudniającymi  funkcjonowanie  społeczne.  Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 10.

4. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

§ 62

1. Godzina  zajęć rozwijających  uzdolnienia  i  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
2.  Dyrektor  Szkoły  decyduje,  w  uzasadnionych  przypadkach,  o  prowadzeniu  zajęć
specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut,  przy zachowaniu ustalonego dla ucznia
łącznego czasu trwania tych zajęć.

§ 63

1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej organizowane są w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych.
2.  Zajęcia,  o których mowa w ust.  1,  prowadzi  się przy wykorzystaniu aktywnych metod
pracy.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz
doradcy zawodowi i inni specjaliści.

§ 64

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców
oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

§ 65
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1. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu
rozpoznanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych  uczniów,  w tym uczniów szczególnie  uzdolnionych,  oraz  zaplanowanie
sposobów ich zaspokajania.
2.  Działania,  o  których  mowa w ust.  1,  obejmują w klasach  I–III  obserwację  i  pomiary
pedagogiczne,  mające  na  celu  rozpoznanie  u  uczniów  ryzyka  wystąpienia  specyficznych
trudności w uczeniu się; a w klasach VI-VIII doradztwo edukacyjno-zawodowe.
3.  Działania,  o  których  mowa w ust.  1,  mają  także  na  celu  rozpoznanie  zainteresowań  i
uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia
związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
4. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga
objęcia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną,  nauczyciel,  nauczyciel  wychowawca  lub
specjalista informuje o tym niezwłocznie Dyrektora ds. pedagogicznych.

§ 66

1. Planowanie i  koordynowanie udzielania  dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
należy  do  zespołu  składającego  się  z  nauczycieli,  nauczycieli  wychowawców  oraz
specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy Dyrektor.
3. Zespół tworzony jest dla:

1) ucznia  posiadającego  orzeczenie  o potrzebie  indywidualnego  nauczania  lub
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
– niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

2) ucznia,  w  stosunku  do  którego  stwierdzono,  że  ze  względu  na  potrzeby
rozwojowe  lub  edukacyjne  wymaga  objęcia  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę
grupy wychowawczej  lub specjalistę  informacji  o potrzebie  objęcia  dziecka
taką pomocą.

5.  Pracę  zespołu  koordynuje  osoba  wyznaczona  przez  Dyrektora.  Jedna  osoba  może
koordynować pracę kilku zespołów.

§ 67

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  dotyczących
poszczególnych  uczniów,  w  tym  diagnozowanie  indywidualnych  potrzeb
rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych,  a  także
wspieranie mocnych stron uczniów,
2) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie
zaburzeniom  zachowania  oraz  realizacja  różnych  form  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej  w  środowisku  szkolnym  i  pozaszkolnym
ucznia,
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

§ 68



Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w
tym mowy głośnej i pisma,
2) diagnozowanie  logopedyczne  oraz,  odpowiednio  do  jego  wyników,
udzielanie  pomocy  logopedycznej  poszczególnym  uczniom z  trudnościami  w
uczeniu  się,  we  współpracy  z nauczycielami  prowadzącymi  zajęcia  z  tym
uczniem,
3) prowadzenie  terapii  logopedycznej  indywidualnej  i  grupowej  dla
uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu
zaburzeń komunikacji językowej,
5) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

§ 69

1. Zadaniem doradcy zawodowego jest:
1) systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  poszczególnych  uczniów  na
informacje  edukacyjne  i  zawodowe  oraz  pomoc  w  planowaniu  kształcenia  i
kariery zawodowej,
2) gromadzenie,  aktualizacja  i  udostępnianie  informacji  edukacyjnych  i
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) prowadzenie  zajęć  przygotowujących  uczniów  do  świadomego  planowania
kariery i podjęcia roli 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.

2. W szkole zadania planowania  i realizowania zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego prowadzi pedagog szkolny w ramach swojej pracy.

ROZDZIAŁ IX
Finansowanie działalności Szkoły

§ 70

Majątek szkoły stanowią ruchomości i fundusze oraz nakłady inwestycyjne. 

§ 71

1. Na fundusze szkoły składają się:
1) wpływy uzyskane z wpisowego,
2) wpływy uzyskane z czesnego,
3) dotacja budżetowa,
4) darowizny,
5) dotacje celowe z dotacji rządowych, samorządowych oraz fundacji i 
stowarzyszeń.
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2. Wysokość wpisowego ustala uchwałą Organ prowadzący  reprezentowany przez 
Zarząd SKT nr 200 STO.

3. Dyrektor   może obniżyć  wysokość  wpisowego stosownie do okresu nauki lub
rozłożyć wpisowe  na raty po uprzednim złożeniu wniosku przez rodziców bądź
opiekunów.

4. Organ prowadzący ustala wysokość czesnego obowiązującą na dany rok szkolny.
W przypadku zmiany czesnego zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 września
następnego  roku  szkolnego.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  organ
prowadzący może dokonać podwyższenia czesnego w trakcie roku szkolnego.

5. Czesne płatne jest przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w 12 równych
miesięcznych ratach, przy czym w ostatniej klasie szkoły podstawowej płatne jest
w 10 równych miesięcznych ratach do 5 czerwca. Szczegółowe warunki płatności
reguluje  Umowa  o  świadczenie  usług  edukacyjnych  wraz  z  Regulaminem  II
Społecznej Szkoły Podstawowej STO, będącym integralną częścią w/w Umowy.

6. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Organ  prowadzący  może  obniżyć
wysokość czesnego.

§ 72

6.1. Ruchomości  szkoły  stanowią  środki  trwałe  zakupione  przez  Szkołę  oraz
darowizny rzeczowe.
6.2. Na  majątek  Szkoły  składają  się  także  nakłady  inwestycyjne   dotyczące
rozbudowy  i  modernizacji  obiektu  oraz   utrzymania  w  należytym  stanie
infrastruktury terenów przynależnych do szkoły. 

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§  73

Osoby będące członkami  władz Organu prowadzącego nie  mogą być  związane  ze Szkołą
stosunkiem pracy lub umowa cywilno-prawną.

§  74

1. Obowiązkiem Dyrektora  jest zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych ze Statutem
Szkoły,  Regulaminem Szkoły,  w szczególności,  w przypadku zmian zachodzących
w /w/ aktach  w zakresie wysokości i terminu opłaty czesnego poprzez umieszczenie
informacji  o  zmianach  na  tablicy  ogłoszeń  i  przekazanie  informacji  za  pomocą
dziennika elektronicznego. 

2. Statut  i  Regulamin  II  Społecznej  Szkoły  Podstawowej  STO  są  dostępne   w
Sekretariacie szkoły dla wszystkich zainteresowanych.

§ 75



Sprawy  nieuregulowane  niniejszym  Statutem  rozstrzygane  są  w  oparciu  o  obowiązujące
przepisy prawa wskazane na wstępie.

§ 76

Tekst jednolity  Statutu został przyjęty Uchwałą z dnia  02 września 2019
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