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STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W KALINÓWCE 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Ilekroć w statucie mowa jest o:  

1) „ustawie” bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 

2) „Karcie Nauczyciela”, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz.19 z późn. zm.), 

3) „uczniach” należy przez to rozumieć uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół, 

4) „Dyrektorze Szkoły” – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół, 

5) „szkole” należy przez to rozumieć Oddział Przedszkolny, Szkołę Podstawową i 

Gimnazjum, 

 

§2 

 

1. Zespół Szkól w Kalinówce, zwany dalej „Zespołem Szkół”, jest publiczną placówką 

oświatowo-wychowawczą. 

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

a) Gimnazjum w Kalinówce; 

b) Szkoła Podstawowa w Kalinówce. 

3. W Zespole Szkół mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program 

wychowania przedszkolnego. 

4. Siedziba Zespołu Szkół mieści się w Kalinówce, posesja nr 78.  

5. Nazwę dla Zespołu Szkół ustala się w brzmieniu : „Zespół Szkół w Kalinówce”. 

6. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach urzędowych używa się nazw według wzorów: 

a) ZESPÓŁ SZKÓŁ w Kalinówce, 21-040 Świdnik, tel. (081) 75-12-174  

b) Gimnazjum w Kalinówce, 21-040 Świdnik. 

c) Szkoła Podstawowa w Kalinówce, 21-040 Świdnik. 

7. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Głusk.  

8. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Kalinówka, Kazimierzówka, Abramowice 

Prywatne. 

9. Organem  sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie. 

10. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej  trwa 6 lat, a w Gimnazjum cykl kształcenia 

trwa 3 lata. 
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11. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa 

Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

 

§ 3 

 

1. Szkoła we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem ucznia jako wartością 

nadrzędną. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: 

ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. 

3. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:  

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania 

ze zrozumieniem, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.), 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący 

do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej.  

 

Szkoła Podstawowa 

 

§ 4 

 

1. Szkoła Podstawowa, realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy szkoły  i profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska, który uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu 

opinii komitetu rodzicielskiego i samorządu uczniowskiego, a w szczególności: 

1) prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania 

i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się 

prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia, 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić 

 od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 
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3) rozwija i przekształca spontaniczną motywacje poznawczą w motywację świadomą, 

przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego 

wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne 

zdolności, 

5) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 

historycznych od fantastycznych, 

6) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych  

i trudnych celów, 

7) kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego 

i duchowego, 

8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego 

doświadczeniu, 

9) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

10) stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej    

i ruchowej, 

11) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych, 

12) zapewnia opiekę i zapewnia rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym  

i zdrowotnym środowisku w poczuciu więzi z rodziną, 

13) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych 

szans, 

14) stwarza warunki do rozwoju samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

15) stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci. 

 

Gimnazjum 

 

§ 5 

 

1. Gimnazjum realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, które uchwala rada 

pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,  

a w szczególności:  

1) wprowadza uczniów w świat wiedzy ujmowanej dyscyplinarnie, 

2) zapewnia każdemu uczniowi  możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności 

pozwalających sprostać wymaganiom współczesnego świata oraz  umożliwiającym  

co najmniej kontynuację nauki   na następnym etapie kształcenia, 

3) umożliwia poznanie i rozumienie świata oraz jego kultury, wprowadza w świat sztuki, 
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4) przygotowuje uczniów do rozwiązywania problemów poznawczych i realizacyjnych 

oraz do rozumienia języka mediów, 

5) przygotowuje uczniów do wyboru dalszej drogi życiowej zgodnie z ich 

predyspozycjami i zainteresowaniami, 

6) umożliwia rozwijanie  talentów i indywidualnych zainteresowań uczniów na zasadzie 

równych szans, 

7) wspiera rozwój uczniów, wdrażając ich do samodzielności i świadomego 

podejmowania decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, 

8) przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, 

9) rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń  

we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, 

10) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

11) dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, zarówno psychicznego  jak i fizycznego 

zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości. 

12) umożliwia poznanie tradycji swojej miejscowości, 

13) kształci postawy zdrowego i bezpiecznego stylu życia, 

14) zapobiega sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole. 

 

Zespół Szkół 

 

§ 6  

 

1. Szkoła realizuje zadania wymienione w § 4 i § 5   z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju uczniów,  zasad bezpieczeństwa, zasad pomocy i zasad promocji 

i ochrony zdrowia. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

1) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim, 

2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, 

3) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie 

wyjeżdża poza gminę i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie 

wycieczki, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej, 

4) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli 

technicznej, 

5) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 

6) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej, a w szczególności uczniom dojeżdżającym, 

7) współpracę ze świetlicą środowiskową w zakresie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi, 

8) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

9) dostosowanie stolików, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów 

i rodzaju pracy, 

10) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową;  

11) zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku 

w stołówce szkolnej, 

11) a)  zapewnienie uczniom posiłków Dyrektor szkoły może zlecić firmie zewnętrznej 
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12) utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności  

i w stałej czystości, 

13) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych rów-

nomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu, 

14) różnorodność zajęć w każdym dniu. 

2. W celu pełnej realizacji zadań szkoły, nauczyciele tworzą zespoły: zespół 

wychowawczy, zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale lub inne zespoły 

problemowo – zadaniowe. 

3. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania, którego zasady na początku 

roku szkolnego przedstawia się do wiadomości uczniom i rodzicom /prawnym 

opiekunom/, uchwalany przez Radę Pedagogiczną. 

4. Szkoła zapewnia uczniom rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań poprzez organizację 

zajęć dodatkowych, indywidualny program nauczania lub indywidualny tok nauczania 

oraz organizuje zajęcia specjalistyczne z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych 

uczniów. 

5. Dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, szkoła organizuje różnorodne formy opieki i pomocy odpowiednio 

do ich potrzeb poprzez: 

1) zorganizowanie zajęć świetlicowych, 

2) umożliwienie spożywania posiłków, 

3) system zapomóg i stypendiów, 

4) złamanie barier architektonicznych, 

5) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 

6) prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

7) prowadzenie zajęć logopedycznych, 

8) współpracę z instytucjami świadczącymi specjalistyczne poradnictwo 

9) terapię pedagogiczną, grupową i indywidualną dla uczniów, 

10) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii i kolonii 

11) działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej. 

6. Celem realizacji programu wychowawczego szkoła współdziała z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo 

i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki. Szkoła wspiera wysiłek rodziny wkładany w kształtowanie osobowości 

ucznia, promuje wartości rodzinne. 

1) Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  

i szkole; 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 
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d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci; 

e) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii  

na temat pracy szkoły. 

8. Szkoła przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia 

poprzez realizację zadań ujętych w programie orientacji zawodowej prowadzonej : 

1) na godzinach wychowawczych, zajęciach z techniki, oraz w ramach zajęć 

warsztatowych i indywidualnych spotkań uczniów i ich rodziców ze szkolnym doradcą 

zawodowym. 

2) we współpracy z samorządem uczniowskim, nauczycielami szkoły, z biblioteką 

szkolną, z organizacjami systemu orientacji i poradnictwa zawodowego, ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi, z zakładami pracy funkcjonującymi w środowisku lokalnym. 

9. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wycho-

wawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców - zarówno w przy-

padku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich 

wiadomości i rozwoju zainteresowań. 

10. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły są określone przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania zawierający programy nauczania zgodne 

z podstawą programową obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, 

2) szkolny program wychowawczy, 

3) szkolny program profilaktyki, 

4) zadania zespołów nauczycielskich, 

5) integrację wiedzy nauczanej: w oddziale przedszkolnym, kształceniu zintegrowanym 

w klasach I –III, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych, 

6) integrację wiedzy nauczanej począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej: poprzez 

ścieżki edukacyjne, prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych, 

7) prowadzenie lekcji religii, 

8) prowadzenie zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie 

9) prowadzenie zajęć z zakresu orientacji zawodowej. 

 

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna 

 

§ 7 

 

1. Pomocą psychologiczno-pedagogiczna objęte są dzieci uczęszczające do: Oddziału 

Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  

2. Szkoła współpracuje  z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublinie celem 

dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów. Uczniowie: 

a) mogą być kierowani na badania, 

b) mogą otrzymać zalecenia o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, 

c) mogą otrzymać  zalecenia o nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej,  

o nauczaniu trybem szkoły specjalnej, 
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d) mogą uczestniczyć w  spotkaniach terapeutycznych, 

e) mogą uczestniczyć w zajęciach z preorientacji zawodowej. 

1)   Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną . 

2)   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających  

w szczególności: 

a) z niepełnosprawności; 

b) z niedostosowania społecznego; 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) ze szczególnych uzdolnień; 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

f) z zaburzeń komunikacji językowej; 

g) z choroby przewlekłej; 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

i) z niepowodzeń edukacyjnych; 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą. 

3)   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na wspieraniu  rodziców i nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

4)   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5)   Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły  

6)   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholodzy,  pedagodzy,  logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej 

„specjalistami”. 

7)   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

a) rodzicami  uczniów; 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

8)   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia; 

b) rodziców ucznia; 

c) nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

e) asystenta edukacji romskiej; 

9)   W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

a) klas terapeutycznych; 

b) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
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d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej — w przypadku uczniów gimnazjum; 

f) porad i konsultacji. 

10)  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

 i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

Rozdział III 

 

Oddział przedszkolny 

 

I.  Cele i zadania 

 

§8 

1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

rozwijanie ich sprawności ruchowej. 

2) Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną. 

3) Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym nabywanie umiejętności i 

kreślenia symboli graficznych. 

4) Integrowanie treści edukacyjnych. 

5) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy. 

6) Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka. 

7) Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

8) Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej. 

9) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń w sali 

gimnastycznej, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły. 

2. Szkoła organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci 

nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 

 

II. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi zapewniające im bezpieczeństwo 

 

§9 

 

1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

1) Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale oraz w 

trakcie zajęć poza terenem. 

2) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem 

fizycznym jak i psychicznym. 

3) Stosuje w swoich działaniach przepisy BHP i PPOŻ. 

4) Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami 

specjalistycznymi, 

5) zapewniając w miarę możliwości i potrzeb konsultację i pomoc. 

2. Rodzice poinformowani są o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych. 
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3. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i w trakcie zajęć poza terenem szkoły 

bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel.  

4. Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, 

teatrze, dyrektor zobowiązuje nauczyciela oddziału do uczestnictwa, a także - poszerza 

opiekę o wyznaczonych pracowników lub rodziców tak, aby jedna osoba odpowiadała za 

bezpieczeństwo 10 dzieci. 

1) Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika 

wycieczki na druku „Karta wycieczki”. 

2) Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. 

Dopuszcza się wprowadzenie druku „Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w 

wycieczce”. 

3) Jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym. 

5. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nich 

zabawek, sprzętu, urządzeń technicznych lub innych zjawisk może stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, 

wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

6. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej 

dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich 

różnorodność. 

1) W czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek, 

2) Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające w formie przystosowanej do wieku i 

potrzeb. 

3) Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać 

na powietrzu. 

4) Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków 

rozwojowych oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności 

pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim 

podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego 

instytucjach. 

5) W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18oC. W 

przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor szkoły 

zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego. 

7. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez 

rodziców. 

1) Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału jest przekazanie go 

bezpośrednio nauczycielowi. 

2) Opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania go nauczycielowi, do 

chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo. 

3) Dziecko należy odebrać punktualnie po zakończeniu zajęć dydaktycznych. 

4) Rodzic zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie o czasie i przyczynie 

ewentualnego spóźnienia. 

5) W przypadku nieodebrania dziecka i braku informacji o spóźnieniu, nauczyciel 

podejmuje próbę telefonicznego kontaktu z rodzicami. 

6) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, dziecko oczekuje na ich przybycie w 

świetlicy szkolnej przez jedną godzinę. 

7) Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami. 

8) W stosunku do dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej stosuje się postanowienia 

świetlicy.  

9) Zakaz rodzica dotyczący nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

potwierdzony przez orzeczenie sądowe. 
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8. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka przez osoby nieupoważnione, 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję. 

9. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi 

lekarskie bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami, z wyjątkiem przypadków 

wymagających natychmiastowej interwencji lekarza z uwagi na zagrożenie dla życia i 

zdrowia dziecka – decyzję podejmuje lekarz lub ratownik medyczny. 

10. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice mają obowiązek zawiadomić dyrektora 

szkoły lub jego zastępców, a po upływie choroby przedłożyć nauczycielowi zaświadczenie 

od lekarza o stanie zdrowia i możliwości przebywania dziecka w oddziale. 

11. Dyrektor szkoły powierza oddział opiece jednego nauczyciela w przypadku 5 – 

godzinnego czasu pracy oddziału. 

 

III. Organy oddziału przedszkolnego 

 

§10 

 

1. Organami oddziału przedszkolnego są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkól w Kalinówce 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Kalinówce (nauczyciel oddziału przedszkolnego 

wchodzi w jej skład i obowiązują go przepisy i postanowienia rady pedagogicznej 

szkoły zawarte w Statucie szkoły). 

3) Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kalinówce  

2. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych i reprezentuje je 

na zewnątrz. 

3. Zadania dyrektora są następujące: 

1) koordynowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

2) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonania oceny ich pracy, 

według zasad określonych w odrębnych przepisach, 

3) dokonywanie obowiązujących dyrektora czynności związanych z drogą awansu 

zawodowego nauczyciela, 

4) uwzględnianie w arkuszu organizacji szkoły oddziałów przedszkolnych, 

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady 

Rodziców, 

6) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z 

przepisami 

7) prawa i powiadomienie o tym stosownych organów, 

8) planowanie i odpowiedzialność za realizację planu finansowego zgodnie z 

odpowiednimi przepisami, 

9) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz z instytucjami nadzorującymi i 

kontrolującymi, 

10) kierowanie polityką kadrową, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, 

11)  przyznawanie nagród, udzielanie kar nauczycielom zgodnie z wnioskami 

zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną, 

12) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z oddziału przedszkolnego 

w czasie roku szkolnego, 

13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy , BHP i PPOŻ, 

14) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju, 

15) koordynowanie współdziałania organów szkoły, zapewnienia im swobodnego 

działania zgodnie z prawem, wymiany informacji między nimi oraz rozstrzyganie 

spraw spornych, 
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16)  współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 

17) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

18) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych . 

 

IV. Organizacja oddziału przedszkolnego 

 

§ 11 

 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora szkoły. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków. 

3. Liczbę oddziałów określa organ prowadzący. 

4. Oddziały przedszkolne prowadzą nauczanie i wychowanie w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego. 

5. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

6. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i 

możliwości psychofizycznych dzieci. 

7. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela 

prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 

8. W czasie zajęć i podczas wyjść w okolice szkoły opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel. 

9. Ramowy rozkład dnia zawiera m.in.:  

a) godziny posiłków 

b) godziny organizacji odpoczynku 

c) godziny zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych 

10. Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku.  

11. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego są ustalane przez organ prowadzący na 

wniosek dyrektora szkoły. 

 

V. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 

 

§12 

 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków. 

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. 

3. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez 

wykorzystanie ich własnej inicjatywy. 

4. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, 

logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów. 

6. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu swoich wychowanków. 

7. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie informować rodziców o zadaniach  

wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu, a także o sukcesach i 

kłopotach ich dzieci. 

8. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i 

statutem oddziału przedszkolnego. 

9. Nauczyciel ma obowiązek organizować spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

10. Prowadzi stosowną dokumentację pedagogiczną 
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VI. Prawa i obowiązki rodziców 

 

§13 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi odbycia przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego;  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego 

w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy o systemie oświaty; 

2. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawie wychowania i nauczania dzieci. 

3. Rodzice mają prawo uzyskiwania informacji dotyczących dziecka na wywiadówkach 

szkolnych oraz w czasie indywidualnych rozmów z nauczycielem. 

4. Rodzice mają obowiązek ubezpieczyć swoje dziecko na dany rok szkolny oraz zakupić 

podręczniki i przybory szkolne. 

5. Obowiązkiem rodziców jest zapewnić: regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia oraz 

bezpieczne dojście i powrót ze szkoły pod opieką rodziców lub upoważnioną przez nich 

osobę. 

6. W sytuacjach wyjątkowych, których nie można przewidzieć (np. złe warunki 

atmosferyczne, awarie pojazdów, inne zdarzenia losowe), rodzice lub prawni opiekunowie 

mogą osobiście wskazać osobę odbierającą ich dziecko, która musi okazać dowód 

tożsamości. 

7. Dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o 

interwencję służby porządkowe  

 

VII. Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego 

 

§14 

 

1. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa ustawa. 

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne 

jest realizowane w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.  

3.  Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej 

formie wychowania przedszkolnego. 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust.3., rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w 

ust. 4, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 

6. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane  dzieci w wieku od 5 do 6 lat 

odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.  
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7. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem 

własnym gminy. 

8. Zapisy do Oddziału Przedszkolnego prowadzi dyrektor placówki. 

9. Dzieci powinny być zapisane do Oddziału Przedszkolnego w terminie od 1 stycznia do 31 

marca roku rozpoczęcia zajęć. 

10. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor placówki formie pisemnego 

ogłoszenia dla rodziców umieszczonego na tablicy informacyjnej oraz na stronie 

internetowej szkoły, podając termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do 

Oddziału Przedszkolnego. 

11. Przy rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego nie jest brana pod uwagę kolejność 

zgłoszenia dziecka. 

12. W przypadku większej liczby kart zgłoszeń dzieci niż liczba miejsc w Oddziale 

Przedszkolnym, dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: 

 dyrektor szkoły, 

 dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 

 dwóch przedstawicieli Rady Rodziców. 

13. Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do oddziału przedszkolnego kieruje się 

kryteriami określonymi w niniejszym statucie. 

14. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w 

obwodzie Zespołu Szkół w Kalinówce. 

 

VIII. Prawa i obowiązki uczniów 

§ 15 

 

 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 

przepisów oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i 

dydaktycznego zgodnie zasadami higieny umysłowej. 

2) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania. 

3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

4) Poszanowania jego godności osobistej. 

5) Poszanowania jego własności. 

6) Partnerskiej rozmowy na każdy temat. 

7) Akceptacji jego osoby. 

8) Doświadczania konsekwencji własnego zachowania. 

2. Wychowanek ma obowiązek: 

1) Zgłaszać niedyspozycje zdrowotne. 

2) Nie przeszkadzać innym w zabawie. 

3) Po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy. 

4) Dzielić się zabawkami z rówieśnikami. 

5) Szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów. 

6) Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy. 

7) Nie oddalać się od grupy. 

3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów oddziału przedszkolnego jeżeli: 

1) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia 

innych wychowanków Oddziału Przedszkolnego lub wychowawców, 

2) rodzice (opiekunowie prawni) zataili ważne informacje o dziecku, które 

uniemożliwiają jego pobyt w Oddziale Przedszkolnym, 

3) dziecko nie uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego przez okres miesiąca, a rodzice nie 

zgłaszają przyczyny nieobecności. 
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Rozdział IV 

Organy Zespołu Szkół 

§ 16 

 

1. Organami Zespołu Szkół w Kalinówce są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół, 

3) Rada Rodziców Zespołu Szkół, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

Dyrektor 

 

§ 17 

 

1. Dyrektor  realizuje swoje zadania na zasadach określonych w ustawie o systemie 

oświaty, w ustawie – Karta Nauczyciela oraz innych przepisów wykonawczych, 

a w szczególności: 

1) kieruje pracą szkoły, czuwa nad bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą 

szkoły i reprezentuje ją  na zewnątrz, 

2) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu Szkół, 

3) jest odpowiedzialny za dydaktyczno-wychowawczy poziom pracy szkoły, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

7) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 

8) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

9) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły, 

10) kieruje pracami rady pedagogicznej, 

11) realizuje uchwały rady pedagogicznej, 

12) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 

w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkół, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
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b) powierzania stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych 

i odwoływania ze stanowisk, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady 

pedagogicznej, 

c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

d) powoływania przewodniczącego zespołu, 

e) koordynowania pracy wszystkich pracowników szkoły udzielenie im wszechstronnej 

pomocy oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy, 

f) ustalenia zakresu obowiązków dla pracowników administracji i obsługi, 

g) troski o dobrą atmosferę w pracy i rozwiązywanie konfliktów w sposób obiektywny 

i sprawiedliwy, 

h) zapewnienia nauczycielom pomocy w ich doskonaleniu zawodowym, 

i) wydawania poleceń służbowych, 

j) dokonywania oceny pracy nauczycieli, 

k) podejmowania decyzji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, 

l) realizowania pozostałych zadań wynikających z ustawy "Karta Nauczyciela" 

i ustawy o systemie oświaty, 

 

14) Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa 

i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz sprawuje nadzór 

pedagogiczny. 

15) Współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim. 

16) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami. 

17) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

18) Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, opiekuje 

się mieniem szkolnym. 

19) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

20) Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

 na terenie szkoły. 

21) Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły. 

22) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

Rada Pedagogiczna 

 

§ 18 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki . Tworzą ją wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole. Jej przewodniczącym jest Dyrektor Zespołu Szkół 

w Kalinówce. 

1) Zebrania plenarne mogą być zwoływane: 

a) z inicjatywy przewodniczącego, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-02-2009&qplikid=1#P1A6
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b) z inicjatywy organu prowadzącego szkołę, 

c) z inicjatywy co najmniej 1/3 członów rady pedagogicznej, 

d) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 

3) Zebranie rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący, który jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady. Członkowie rady pedagogicznej poświadczają 

zawiadomienie podpisem. 

4) W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

5) W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele rodziców 

i uczniów, jeśli omawiane są problemy ich dotyczące. 

6) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

7) Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zachowania tajemnicy spraw 

poruszonych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

8) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków. 

9) Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych, ponadto podejmuje działania w 

zespołach przedmiotowych, zespole kierowniczym oraz komisjach. Zebrania rady 

pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym. 

10) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole;  

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

f) uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, 

g) uchwalenie zmian w statucie, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających 

do zawodu. 

i) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

11) Do kompetencji opiniujących i wnioskujących rady pedagogicznej należy: 

a) przygotowanie nowelizacji statutu, 

b) opiniowanie programu wychowawczego i profilaktyki.  
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c) opiniowanie kandydata na dyrektora szkolnego przez organ prowadzący szkołę 

(jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie 

wyłoniono kandydata), 

d) opiniowanie przedłużenia stanowiska dla Dyrektora na kolejny okres wymieniony  

w art. 36 a ust. 8 ustawy o systemie oświaty, 

e) opiniowanie w sprawach powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego, 

stanowiska kierowniczego, 

f) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora szkoły lub 

do dyrektora o odwołanie wicedyrektora i nauczyciela z funkcji kierowniczej 

w szkole, 

g) opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły, 

h) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału stałych zajęć i prac, 

i) opiniowanie tygodniowego podziału godzin, 

j) opiniowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych, 

k) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, 

l) opiniowanie wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień, 

m) wnioskowanie o nadanie imienia szkole, 

n) wykonywanie  kompetencji przewidzianych dla rady szkoły zgodnie z art. 52, ust. 2  

ustawy o systemie oświaty. 

2. Ustanawia się odrębność dla Rad Pedagogicznych: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w celu dokonania oceny, klasyfikacji i promocji uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów. W swym działaniu Rady posługują się własnymi regulaminami oceniania. 

Dopuszcza się ocenianie zachowania uczniów przez Radę Pedagogiczną Zespołu. 

 

Rada Rodziców 

 

§ 19 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców. Tworzą ją przedstawiciele rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się 

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

1) Do najważniejszych zadań rady rodziców należy: 

a) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły, 

b) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także 

ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, 

c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły, 

d) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły, 

e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, 

f) współuczestniczenie w opracowywaniu programu wychowawczego szkoły oraz 

profilaktycznego. 
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2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodny ze statutem szkoły, 

który ustala między innymi: 

a) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców  

b) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

c) tryb podejmowania uchwał, 

d) zasady wykorzystywania funduszy. 

3) Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub 

placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub 

placówki. 

W szczególności rada rodziców działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 

4) Do kompetencji rady rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane 

do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły  

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

e) opiniowanie zmian w statucie szkoły 

f) opiniowanie zestawu programów nauczania i podręczników 

g) opiniowanie pięcioletniego i rocznego programu rozwoju szkoły. 

h) opiniowanie planu nadzoru pedagogicznego 

i) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

5) Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego 

i profilaktyki, 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. 

 

Samorząd Uczniowski 

§ 20 

 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

1.1. Reprezentację uczniów stanowi rada samorządu. 

1.2. Do najważniejszych zadań samorządu uczniowskiego należy: 

1) organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów 

i możliwościami szkoły, 
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2) przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wniosków i 

opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły, a w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i jego treścią, celami 

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolonego, umożliwiającego zachowanie proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań, 

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

3) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie : 

a) oceniania, klasyfikowania, promowania, 

b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących 

zasad: trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden 

dziennie, oraz tygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji. 

4) opiniowanie skreślenia ucznia z listy uczniów, 

5) opiniowanie oceny pracy nauczyciela dokonywaną przez dyrektora, 

6) organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej, rodzinnej, 

lub mających trudności w nauce. 

1.3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów, zgodny ze statutem szkoły i ustawą o systemie oświaty. 

Regulamin zatwierdza społeczność uczniowska. 

 

Współdziałanie organów szkoły 

§ 21 

 

1. Organy Zespołu Szkół wymienione w § 16 współdziałają ze sobą, celem prawidłowej 

realizacji statutowych zadań szkoły. 

1) Zasady współdziałania organów szkoły: 

a) każdy organ szkoły działa i podejmuje decyzje w granicach swoich kompetencji 

zgodnie z regulaminem działalności i statutem szkoły, 

b) informacje pomiędzy organami szkoły o podejmowanych działaniach przekazywane 

są na posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach rady rodziców i rady samorządu 

uczniowskiego. 

2) Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły: 

a) rozwiązywanie sytuacji konfliktowej na terenie szkoły następuje w drodze 

negocjacji oraz zawieranie porozumień, 

b) w przypadku zaistniałych sporów pomiędzy organami szkoły - dyrektor powołuje w 

tym celu komisję w skład której wchodzi dyrektor szkoły oraz po trzech 
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przedstawicieli : rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

Uchwały zapadają większością głosów, 

2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

1) Formy współdziałania sprowadzają się do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danej klasie 

i szkole, 

b) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

zachowania , postępów i przyczyn trudności w nauce, 

c) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci, 

d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

2) Spotkania wychowawców z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji 

na tematy wychowawcze powinny być organizowane przynajmniej trzy razy w roku 

szkolnym. 

3) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do : 

a) dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

b) do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

d) uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcami co najmniej trzy razy w roku 

szkolnym. 

 

Rozdział V 

Organizacja szkoły. 

§ 22 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum,  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - w terminie do dnia 30 kwietnia 

każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum 

w terminie do dnia 25 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji gimnazjum określa się w szczególności: liczbę pracowników 

gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną 

tygodniową i roczną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.  

3. W arkuszu organizacji gimnazjum podaje się, w podziale na stopnie awansu 

zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu 

zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań 

kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia 

przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.  
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4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

 

§ 23 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział. Liczba uczniów 

powinna wynosić nie więcej niż 30 uczniów. 

2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 

do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

3. Liczba uczniów w oddziale specjalnym w gimnazjum ogólnodostępnym powinna 

wynosić: 

1) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub z  

niepełnosprawnościami sprzężonymi – do 4; 

2) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do 8; 

3) w oddziale dla uczniów niewidomych i słabo widzących – do 10; 

4) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – do 12; 

5) w oddziale: dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dla 

uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym – do 16. 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

5. Przerwy feryjne i wakacyjne ustalone są przez organ prowadzący. 

 

§ 24 

 

1. Zajęcia w kl. I-III odbywają się w sposób zintegrowany, bez podziału na tradycyjne 

godziny przedmiotowe i przerwy przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć 

określonego w arkuszu organizacyjnym szkoły. Na podstawie ramowego rozkładu dnia 

nauczyciel sprawujący opiekę nad oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy 

rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

1. Przerwy w zajęciach organizowane przez nauczyciela są dostosowane do potrzeb 

dzieci i wynikają z toku zajęć. 

2. Nauczyciele są zobowiązani do zapewnienia opieki uczniom w ciągu całego bloku 

zajęć (w tym przerw). 

2. Godzina lekcyjna w klasach IV-VI i gimnazjum trwa 45 minut. w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30-60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Organizacja zajęć dodatkowych: 

1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach klasowych, międzyklasowych  

i międzyoddziałowych poza systemem klasowo – lekcyjnym, 

2) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych, 
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3) liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN. 

 

 

 

 

LICZBA UCZNIÓW W ODDZIALE 

§ 25 

 

1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

a) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia 

zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady 

oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę  

25 uczniów; 

b) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt. a), zwiększając 

liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1 na wniosek rady 

oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

c) Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 

więcej niż o 2 uczniów.  

d) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

zgodnie z pkt. b) i c) w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym 

oddziale.  

e) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt. b) i c), może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz 

na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń w tym laboratoryjnych. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, oraz podczas ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 

30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2, można dokonywać 

za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego począwszy od klasy IV szkoły podstawowej 

prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

 

Świetlica szkolna 

§ 26 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole Szkół ze względu na czas pracy 

ich rodziców, organizację dojazdu do gimnazjum lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.  

2. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna 

przekraczać 25. 

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców lub opiekunów. 
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4. Nauczyciel pracujący w świetlicy odpowiada za: 

1) całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w świetlicy, 

2) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy, 

3) prowadzi i nadzoruje prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawnymi, 

4) dba o aktualny wystrój świetlicy, 

5) współpracuje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy 

w kompensowaniu braków dydaktycznych, 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym; otacza opieką dzieci 

zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne 

wymagające szczególnej opieki, 

7) współpracuje z rodzicami. 

5. Dokumentacja świetlicy: 

1) roczny plan pracy i comiesięczny każdego wychowawcy, 

2) dzienniki zajęć, 

3) karty zgłoszeń dzieci, 

4) sprawozdania z działalności świetlicy, 

5) regulamin świetlicy. 

Biblioteka szkolna 

§ 27 

 

1. Biblioteka szkolna jest  dydaktycznym centrum informacyjnym, służącym realizacji 

potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenia zawodowe nauczycieli, 

uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania  

z innych typów bibliotek i środków informacji. 

1.1. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

b) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza biblioteką, 

c) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni, 

d) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni. 

1.2. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję: 

a) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

 rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

 przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

 kształcenie kultury czytelniczej, 

 wdrażanie do poszanowania książki, 

 udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym. 

b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 
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 współdziałanie z nauczycielami, 

 wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

 otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 pomoc uczniom mającym trudności w nauce,  

c) kulturalno-rekreacyjną poprzez: 

 uczestniczenie w rozwoju życia kulturalnego. 

2. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza: 

2.1. koordynowanie pracy w bibliotece: 

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych 

imprez, 

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

c) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy, 

d) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa, 

e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki; 

 

 

2.2. praca pedagogiczna: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, 

b) udostępnianie zbiorów, 

c) udzielanie informacji bibliotecznych, 

d) rozmowy z czytelnikami o książkach, 

e) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie 

z programem, 

g) udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów, 

h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa, 

i) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach, 

j) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

k) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 

l) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów; 

m) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną, 

2.3. praca organizacyjna: 

a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

c) selekcja zbiorów i ich konserwacja, 

d) organizowanie warsztatu informacyjnego, 

e) wydzielenie księgozbioru podręcznego, 
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f) prowadzenie katalogów, 

g) udostępnienie zbiorów; 

h) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

2.4. współpraca z rodzicami i instytucjami: 

a) w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, 

b) bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

3.1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

3.2. Korzystający z biblioteki obowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały. 

3.3. Jednocześnie można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie. 

3.4. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę 

wypożyczeń, może prolongować termin zwrotu. 

3.5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. 

3.6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik 

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 

3.7. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku 

szkolnego. 

3.8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu 

materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

3.9. Uczniom systematycznie korzystającym z biblioteki mogą być przyznane nagrody 

na koniec roku szkolnego. 

4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne)  

i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne). 

 

Religia 

§ 28 

 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice sobie tego życzą: 

1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione, 

2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – 

wychowawczymi, 

3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze 

kościelne, 

4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościoła w przypadku innych wyznań, 

5) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak 

obowiązków wychowawcy klasy, 

6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 
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wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania, 

7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego, 

8) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, 

9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wliczana do średniej ocen 

10) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy, 

11) ocena z religii jest wystawiana wg Wewnętrznego Systemu Oceniania przyjętego 

przez szkołę, 

12) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, 

13) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania  

i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego. 

 

 

 

Wicedyrektor  

§ 29 

 

1. W Zespole Szkół tworzy się stanowiska wicedyrektora, jeśli liczy on co najmniej 

12 oddziałów. 

2. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, biorąc pod uwagę warunki 

organizacyjne, może utworzyć stanowisko wicedyrektora, w innym przypadku niż 

określony w ust. 1.  

3. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

4. Stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze powierza i odwołuje dyrektor 

Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Głusk oraz Rady Pedagogicznej. 

5. Zakres obowiązków dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa dyrektor 

Zespołu Szkół. 

 

Rozdział  VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

§ 30 

 

1. W Zespole Szkół zatrudnieni są nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele 

gimnazjum, nauczyciele oddziału przedszkolnego, nauczyciele bibliotekarze, 

wychowawcy świetlic oraz pracownicy administracji i obsługi. Można także zatrudnić: 

logopedę , psychologa, pedagoga. 

2. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjum można zatrudnić pomoc nauczyciela.  

3. Zatrudnianie pomocy nauczyciela następuje po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  
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4.  Dyrektor gimnazjum ustala zajęcia, w których ze względu na indywidualne potrzeby 

edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, uczestniczy pomoc nauczyciela, o której mowa w ust. 2. 

5. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 

określają odrębne przepisy. 

 

Zadania nauczycieli 

§ 31 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Do podstawowych zadań nauczyciela należy w szczególności: 

2.1. Prowadzenie procesu dydaktycznego w sposób stwarzający uczniom warunki 

do nabywania następujących umiejętności: 

a) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz 

większej odpowiedzialności za własną naukę oraz nauki rzetelnej pracy, 

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego 

posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, 

c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

e) poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji i z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń 

i nawyków, 

g) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych we własnym środowisku. 

1.2. Prowadzenie procesu wychowawczego, wspierającego obowiązki rodziców w zakresie 

wychowania w taki sposób, aby uczniowie w szczególności: 

a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego 

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym, duchowym), 

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie, 

c) mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych, 

jak i całej edukacji i na danym etapie, 

d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie 

do własnego dobra z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i za innych, 

wolność własną i wolność innych, 
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e) poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia wielkich celów życiowych 

i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie 

w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego kształtowania postaw patriotycznych, 

g) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

h) posiadali umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli 

działać na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów. 

5.3 Podejmowanie działań opiekuńczych i profilaktycznych odpowiednio do istniejących 

potrzeb uczniów w tym m. in.: 

a) kontrolowanie systematyczne miejsc prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy, 

c) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego 

sprzętu, 

d) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,  

e) pełnić dyżury zgodnie z harmonogramem, 

2.4. Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej.  

2.5. Wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt. 

2.6. Zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie. 

2.7. Służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną. 

2.8. Bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę 

kryteriami. 

2.9. Aktywnie uczestniczyć w szkolnych posiedzeniach rad pedagogicznych. 

2.10. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów. 

2.11. Prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz 

zaplanowanie sposobów  ich zaspokojenia, w tym: 

a) w oddziale przedszkolnym — obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

b) w klasach I — III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne 

mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności  

w uczeniu się, 

c) w gimnazjum  — doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań  

i uzdolnień uczniów. 

2.12. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu  na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, 

wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły. 
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Orientacja zawodowa 

§ 32 

 

1. Do zadań nauczyciela realizującego zadania w zakresie orientacji zawodowej należy: 

1) opracowanie planu pracy; 

2) koordynowanie prac prowadzonych w szkole; 

3) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie nauczycielom, uczniom i rodzicom 

informacji, materiałów i pomocy w tym zakresie; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunowi samorządu szkolnego 

w realizacji ich zadań; 

5) organizowanie różnorodnych imprez szkolnych w zakresie orientacji zawodowej; 

6) utrzymywanie stałej współpracy z poradnią pedagogiczno – psychologiczną oraz 

innymi instytucjami świadczącymi usługi w tym zakresie; 

7) rozwijanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi; 

8) udzielanie grupowych i indywidualnych wyjaśnień uczniom i ich rodzicom; 

9) śledzenie losów absolwentów; 

10) stałe pogłębianie własnej wiedzy w zakresie orientacji zawodowej. 

 

Zespoły nauczycieli 

§ 33 

 

1. W szkole działają zespoły złożone z nauczycieli: 

a) Zespół wychowawczy, 

b) Zespoły przedmiotowe, 

c) Zespoły zadaniowo- problemowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek 

zespołu. 

3. Do zadań zespołów należy w szczególności : 

3.1. Udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania uczniów, programu wychowawczego szkoły, programu 

profilaktycznego, zmian w statucie szkoły. 

3.2. Wybór programów nauczania. 

3.3. Udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

profilaktycznych szkoły. 

3.4. Organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego. 

3.5. Otoczenie opieką początkujących nauczycieli. 

3.6. Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania. 

4. Do zadań zespołów przedmiotowych należy w szczególności: 
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a) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, dobór podręczników 

dostosowanych do zestawu programów nauczania, modyfikowanie w/w  zestawu  

w miarę potrzeb, 

b) analizowanie skuteczności edukacyjnych programów z zestawu programów 

nauczania, 

c) właściwa korelacja treści programowych realizowanych w ramach przedmiotów  

z treściami ścieżek edukacyjnych. 

5. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, których zadaniem jest: 

a) udział w planowaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych 

szkoły, 

b) wymiana doświadczeń, doradztwo w sprawie form i metod pracy wychowawczej, 

c) udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania uczniów, w odniesieniu do oceny z zachowania, 

d) współpraca z Samorządem Uczniowskim przy opracowywaniu kryteriów oceny 

z zachowania, 

e) współpraca przy konstruowaniu rocznych planów wychowawczych, 

f) opracowanie tematyki spotkań z rodzicami, 

g) opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji i eksperymentów z zakresu 

wychowania, 

h) pomoc w organizowaniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

6.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo – zadaniowe, których zadaniem jest: 

a) rozwiązywanie problemów organizacyjnych, dydaktycznych i innych wynikających 

z doraźnych potrzeb szkoły, 

b) przygotowanie projektu programu rozwoju szkoły, 

c) przygotowanie projektu zmiany w statucie szkoły, 

d) przygotowanie projektu zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

e) wykonanie zadań związanych z wewnątrzszkolnym mierzeniem jakości pracy 

szkoły. 

 

Wychowawca 

§ 34 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 

aby wychowawca opiekował się oddziale w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, 

a w szczególności : 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

b) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 
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4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 winien: zdiagnozować 

warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

1) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający 

wychowanie prorodzinne; 

2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji oddziaływań wychowawczych; 

3) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych; 

4) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Lublinie,  

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

7) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się , wyboru zawodu itd.; 

8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej; 

9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce 

i zachowaniu się ucznia; 

10) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu 

niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu; 

11) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia  

o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/ rocznych poprzez wpis  

do dzienniczka ucznia; 

12) uczestniczyć w zebraniach klasowych i prowadzić je. 

5. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno 

wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkole). 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony : Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lublinie  

i pedagoga szkolnego. 

 

Administracja i obsługa 

§ 35 

 

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Grupa ta podlega 

przepisom prawa i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy.  

2. Zakres obowiązków dla pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor szkoły. 

3. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności: 

1) troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie 

przepisów oraz zasad BHP, 

2) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności), 

3) przestrzeganie Regulaminu Pracy, 

4) poszanowanie mienia szkolnego, 

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 
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6) przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

 

Rozdział VII 

Uczniowie szkoły 

 

Obowiązek szkolny 

§ 36 

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

2. Do klasy  pierwszej szkoły podstawowej w Kalinówce przyjmowane są dzieci, które  

w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania 

obowiązku szkolnego na podstawie: 

1)  art. 14 ust.1a ustawy o systemie oświaty – dotyczy dzieci posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny 

do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  

10 lat. 

2) art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty – dotyczy dzieci, które z ważnych przyczyn 

maja odroczone rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, jednak nie dłużej niż  

o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej.  

5. Decyzje o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej podejmuje  dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało 

wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w 

art. 14 ust. 3 ustawy.  

6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 

upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Na wniosek rodziców Dyrektor Zespołu Szkół, w którym obwodzie mieszka dziecko, 

może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. 

Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły  

na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

 

Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

§ 37 

 

1. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

2.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane, jeżeli: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja; 

2) do wniosku dołączono: 
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a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w  § 62. 

2. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów 

klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 

kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. 

3. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.  

4. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt 4 ustawy o systemie oświaty.  

5. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo 

uczestniczyć w szkole w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

6. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:  

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 2  pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

  

§ 38 

 

1. Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie 

rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie mogą być kierowani 

do gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy zawodowej. Skierowanie ucznia 

następuje z zachowaniem procedury, o której mowa w ust. 2. 

2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej , za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów) , kieruje ucznia 

do gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy zawodowej, uwzględniając opinię 

lekarską oraz opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym poradni 

specjalistycznej. 

 

Rekrutacja 

§ 39 

 

1. Do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej w Kalinówce 

przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zameldowane na pobyt stały w obwodzie danej szkoły podstawowej; 
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2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, 

3) przy ocenie pierwszeństwa przyjęcia dzieci do przedszkola uwzględnia się aktywność 

zawodowa rodziców lub opiekunów. 

2. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do gimnazjum ustala Kurator Oświaty  

w Lublinie. 

3. Do klasy pierwszej gimnazjum w Kalinówce  przyjmuje się: 

1) z urzędu – absolwentów szkoły podstawowej  zamieszkałych w obwodzie gimnazjum; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje 

wolnymi miejscami. 

4. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego 

gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, 

ustala się listę przyjętych, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej 

b) ocenę zachowania 

c) wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej. 

5. Kryteria, których mowa w ust. 4 podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor 

Zespołu, nie później niż do końca lutego każdego roku. 

6. Szczegółowe zasady określa Regulamin Rekrutacji Zespołu Szkół w Kalinówce. 

 

Prawa ucznia  

§ 40 

 

1.Uczeń bez względu na wiek i funkcję w szkole ma prawo m.in.: 

1.1. do nauki i do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny umysłowej, w tym : 

a) do znajomości celu lekcji oraz swoich zdań lekcyjnych, a także do jasnego 

i zrozumiałego dla wszystkich przekazu treści lekcji, 

b) do zadawania pytań nauczycielowi, 

c) do brania pod uwagę przez nauczyciela, czy jest fizycznie w stanie odrobić zadania 

w kontekście planu lekcyjnego z dnia na dzień, 

d) do ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny co jakiś czas 

swoich zadań w tym zakresie, 

e) do sprawiedliwości i jawności w ocenianiu, 

f) do zgłaszania chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela 

w ustalonym przez niego terminie, 

g) uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania 

jakim będzie musiał sprostać, 

h) do najwyżej trzech sprawdzianów tego typu w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej 

niż jeden sprawdzian dziennie, 
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i) do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

j) do zgłoszenia własnych pomysłów i usprawnień dotyczących funkcjonowania 

szkoły. 

1.2 Znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

1.3 Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

1.4 Do poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności 

osobistej. 

1.5 Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

1.6 Wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym 

dobra innych. 

1.7 Rozwijania zainteresowań i zdolności. 

1.8 Pomocy w przypadku trudności. 

1.9 Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową. 

1.10 Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 

i w myśl obowiązujących regulaminów. 

1.11 Korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów 

szkolnych. 

1.12 Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

1.15 Wydawania własnej gazety 

1.16 Nauki religii 

 

§ 41 

 

1. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania 

indywidualnego w domu. 

2. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, 

wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców – zarówno  

w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia 

swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań. 

3. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń 

ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie 

wspólnie uzgodnionym. 

 

Obowiązki ucznia 

§ 42 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 

1) Systematycznego, aktywnego uczestniczenia w lekcjach, 
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2) Usprawiedliwienia swojej nieobecności w szkole (zwolnienie lekarskie, 

lub usprawiedliwienie od rodziców ), 

3) Przestrzegania zasad kultury współżycia międzyludzkiego, 

4) Odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, higienę oraz rozwój intelektualny, 

w tym wystrzeganie się szkodliwych nałogów, 

5) Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

6) Zmiany obuwia przy wejściu do szkoły, 

7) Naprawy wyrządzonych szkód materialnych, 

8) Dbania o honor i tradycje szkoły, 

9) Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespołu Szkół, rady 

pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

10) Okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły 

i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy. 

11) Przeciwstawiać się przejawom przemocy, 

12) Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich 

przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f), 

2. Obowiązkiem ucznia jest udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do 

nich oraz właściwe zachowanie się podczas trwania tych zajęć, 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o schludny wygląd 

oraz nosić strój odpowiedni na zajęcia szkolne.  

4. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych (zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie pisemne lub ustne od rodziców) 

w terminie 7 dni od powrotu do szkoły. 

5. Każdy uczeń ma obowiązek występować podczas uroczystości szkolnych w stroju 

uroczystym – galowym ( w tonacji biało-czarnej).  

6. Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające 

zdrowiu, 

7. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetycznego wyglądu. 

8. Uczniom zabrania się korzystania na terenie szkoły z urządzeń teleinformatycznych: 

telefonu komórkowego, odtwarzaczy muzyki, dyktafonów. 

9. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu  

i zdrowiu. 

10. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych 

pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził 

lub grupa uczniów przebywających w miejscu jej dokonania. 

11. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan  

po skończonych zajęciach. 

12. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać  

z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży. 

13. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły od momentu rozpoczęcia do zakończenia 

zajęć (do czasu trwania zajęć wlicza się również czas przejazdu autobusu szkolnego). 

14. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na  osobistą prośbę rodzica. 
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Nagrody i kary 

§ 43 

 

1. Za wzorową , przykładną postawę i bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymać 

wyróżnienia i nagrody : 

1) pochwałę dyrektora, 

2) pochwałę wychowawcy wobec klasy 

3) list pochwalny skierowany do rodziców, 

4) dyplom uznania lub nagrodę rzeczową, 

5) świadectwo z biało-czerwonym paskiem, 

6) odnotowanie osiągnięć w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych 

na świadectwie szkolnym, 

7) wpis do kroniki szkolnej. 

2. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły, lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych oraz 

naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy wobec klasy, 

2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 

3) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu, 

4) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, wycieczkach,  

5) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

6) przeniesienie do innej szkoły lub przeniesienie do szkoły macierzystej, jeżeli uczeń 

jest spoza obwodu tutejszej szkoły. Zawieszenie kary na czas próbny nie dłużej 

niż 3 miesiące jest możliwe jeżeli uczeń potrafi się zrehabilitować, uzyska  poręczenie 

wychowawcy klasy, samorządu klasy lub szkolnego, rady rodziców, rady 

pedagogicznej.  

7) kara administracyjna organu założycielskiego szkoły. 

3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor Zespołu Szkół może skreślić 

ucznia z listy uczniów. 

4. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym 

przeniesieniem go na wniosek Dyrektora przez Kuratora Oświaty do innego gimnazjum. 

5. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może 

korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły 

wnioskuje się gdy: 

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane  

w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów, 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu  

i życiu innych uczniów, 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszania. 

4) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

5) dopuszcza się kradzieży,    
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6) wchodzi w kolizję z prawem, 

7) demoralizuje innych uczniów, 

8) wciąga kolegów w różne formy uzależnień, 

9) permanentnie i rażąco narusza postanowienia statutu Zespołu Szkół. 

 

Tryb odwoławczy 

§ 44 

 

1. Ukarany uczeń ma prawo do odwołania się w ciągu 3 dni od wymierzonej mu kary 

do dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję w celu rozpatrzenia odwołania. W skład komisji 

wchodzą: przedstawiciel samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, dyrektor 

szkoły. 

3. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu uczniowskiego, 

a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady 

Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni. 

4. Po dokładnym zbadaniu przyczyn nałożenia kary komisja może: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 

2) odwołać karę, 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 

 

§ 45 

 

1. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. 

2. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie 

lub zastosowanej wobec niego karze. 

3. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice  

i uczniowie. 

4. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej. 

5. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak  

i nauczyciele.  

6. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun)  

w terminie 3 dni od zaistnienia sytuacji naruszającej jego prawa, zwraca się  

do Dyrektora szkoły, który podejmuje działania mediacyjne.  

7. Dyrektor szkoły po wnikliwym rozpatrzeniu skargi powiadamia pisemnie 

zainteresowanych rodziców o postanowieniu w sprawie skargi.  
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Rozdział VIII 

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania 

§ 46 

 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest oparty na rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

 

Założenia ogólne 

§ 47 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów), 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, formułowanie trybu oceniania zachowania 

oraz informowanie o nim uczniów i rodziców, 



 45 

3) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

6. Ocenianie pełni funkcję: 

1) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych 

potrzeb), 

2) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą 

umownego symbolu). 

7.Przedmiotem oceny jest: 

1) zakres opanowanych wiadomości, 

2) rozumienie materiału naukowego, 

3) umiejętność w stosowaniu wiedzy, 

4) aktywność – rozwiązywanie zadań i problemów, 

5) prace domowe, 

6) umiejętność współpracy w grupie, 

7) prace długoterminowe, 

8) komunikatywność, uzasadnienie, argumentowanie i przekonania, 

9) kreatywność,  

10) kultura w przekazywaniu wiadomości. 

8.Oceny dzielą się na: 

1) bieżące - określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu 

nauczania, 

2) semestralne klasyfikacyjne  podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany 

okres. 

3) roczne klasyfikacyjne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za cały rok 

szkolny. 
 

Skala i kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

§ 48 

 

1. Oceny bieżące, oceny śródroczne klasyfikacyjne i roczne oceny klasyfikacyjne 

podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, , ustala się w stopniach według następującej skali: 

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót 
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2. Ocena ucznia może być wyrażona stopniem, słowem (pochwałą lub naganą) oraz 

znakiem „+” lub „-”. 

3. Kryteria ocen: 

1) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

b) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości 

z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę 

w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

2) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, 

interpretować wyniki, odnajdować i porządkować informacje, zastosować 

umiejętności w różnych sytuacjach, 

c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach 

trudnych 

i nietypowych; 

3) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, 

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

uczenia się, 

b) rozwijać typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę 

wobec trudnych i nietypowych zagadnień; 

4) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie 

je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę, 

b) rozwiązuje proste zadania teoretyczne jak i praktyczne; 

5) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, 

b) współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi 

dostosować się do decyzji grupy, 

c)  rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub 

nauczyciela; 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 
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6) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one 

dalsze zdobywanie wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, 

plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność. 

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej.  Decyzje 

o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii. 

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno -

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  

w zakresie wiedzy i umiejętności, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania 

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła, w miarę możliwości, 

stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

Ocena zachowania ucznia 

§ 49 

 
 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
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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. 

1.1. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia, 

b) systematyczne przygotowanie się do lekcji, 

c) estetyka zeszytów przedmiotowych, 

d) systematyczne odrabianie prac domowych, 

e) każdorazowe usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień, 

f) czynny udział w lekcjach, 

g) rozwijanie własnych zainteresowań. 

1.2. Zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły i środowiska: 

a) czynny udział w organizacjach uczniowskich, 

b) wywiązywanie się z podjętych zadań, 

c) czynny udział w pracach społecznie użytecznych, 

d) poszanowanie mienia osobistego i społecznego, 

e) wykonywanie zarządzeń organów szkoły, 

f) umiejętność łączenia zadań społecznych z pracą w szkole i poza szkołą. 

1.3. Kultura osobista: 

a) kultura osobista bycia i wyrażania się, 

b) uczciwość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, 

c) przestrzeganie zasad bhp w szkole, na drodze, na wycieczkach, 

d) higiena osobista ucznia, 

e) higiena odzieży i wyposażenia uczniowskiego. 

2. Ocena  klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;  

3. 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 roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii: 

a) nauczycieli, 

b) uczniów danej klasy, 

c) ocenianego ucznia (samoocena). 

5. Ocenę przewidywaną podaje się do wiadomości ucznia na 1 tydzień przed radą 
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klasyfikacyjną 

6. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie mają prawo odwoływania się zgodnie z trybem 

odwoławczym określonym przez Radę Pedagogiczną od tak ustalonej oceny 

zachowania. 

7. Oceny z zachowania śródroczne klasyfikacyjne i roczne klasyfikacyjne, ustala się 

według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie  

i naganne. 

8.1. Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków szkolnych. 

b) Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy. 

c) Reprezentuje szkołę i bierze udział w działaniach o szerszym zasięgu. 

d) Wykazuje się pomysłowością i inicjatywą. 

e) Cechuje go kultura osobista 

f) Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione. 

g) Służy pomocą innym. 

h) Posługuje się kulturalnym językiem. 

i) Reaguje na niepoprawne zachowanie innych. 

j) We wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego. 

k) Uczeń jest w szczególny sposób zaangażowany w pracę nad projektem 

edukacyjnym – jest twórczy, inicjuje różne działania i inspiruje do pracy 

innych. Zawsze dotrzymuje wyznaczonych terminów. Dąży do uzyskania jak 

najlepszego efektu pracy. 

8.2. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków szkolnych. 

b) Cechuje go kultura osobista. 

c) Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione. 

d) Służy pomocą innym. 

e) Posługuje się kulturalnym językiem. 

f) Reaguje na niepoprawne zachowanie innych. 

g) We wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego. 

h) Pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego– wykonuje 

wszystkie powierzone mu zadania, wspomagając członków zespołu, dba o 

dotrzymanie terminów. 

8.3. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) Dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w statucie. 

b) Cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów. 

c) Uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić. 

d) Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości. 

e) Dba o mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów. 

f) Dba o zdrowie i higienę osobistą. 

g) Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, 

reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 
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8.4. Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) Wypełnia obowiązki, ale zdarzają mu się przypadki łamania regulaminu szkolnego. 

b) Źle odnosi się do kolegów (bójki). 

c) Działa na własną szkodę. 

d) Jest niekoleżeński i egoistyczny. 

e) Zdarza mu się używanie wulgarnych słów. 

f) Jest niesystematyczny, leniwy. 

g) Ma nieusprawiedliwionych nieobecności(od 5 do 20 godzin lekcyjnych). 

h) Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz 

zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub 

konfliktów w zespole. 

8.5. Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) Naruszył postanowienia statutu szkoły 

b) Świadomie działa na własną szkodę. 

c) Celowo, świadomie i złośliwie łamie normy. 

d) Ulega nałogom. 

e) Cechuje go brak kultury osobistej i kultury słowa. 

f) Nie okazuje szacunku dorosłym ani kolegom. 

g) Ma lekceważący stosunek do nauczycieli,  pracowników szkoły i kolegów. 

h) Nie szanuje mienia szkoły ani dóbr osobistych innych ludzi. 

i) Ma nieusprawiedliwionych nieobecności do 25 godzin lekcyjnych. 

j) Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub 

odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół 

harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków 

zespołu projektowego. 

8.6. Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) Wszedł w konflikt z prawem. 

b) Spowodował zagrożenie dla życia lub zdrowia innych. 

c) Cechuje go wysoki stopień agresji. 

d) Ma nieusprawiedliwionych nieobecności powyżej 25 godzin lekcyjnych. 

e) Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków 

mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była 

lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz  

rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania, 

1) Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy; 

2) Rodzice (opiekuni prawni) informowani są na pierwszym zebraniu. 

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  
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Tryb i zasady odwołania od oceny zachowania 

§50 
 

1. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną podaje się do wiadomości uczniów 

na 1 tydzień przed  radą klasyfikacyjną. 

2. Z wnioskiem o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

z zachowania  może wystąpić uczeń lub jego rodzice (opiekunowie). 

3. Wniosek powinien zawierać pisemne uzasadnienie odwołania i być złożony w terminie 

trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

z zachowania do dwóch dni po radzie klasyfikacyjnej. 

4. Dyrektor może przeprowadzić rozmowę wyjaśniająca z pedagogiem, wychowawcą, 

uczniem i rodzicem. 

5. Po rozmowie wyjaśniającej dyrektor podejmuje decyzję o wysokości oceny  

z zachowania i jest ona ostateczna. 

 

Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania 

§ 51 
 

1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na po-

szczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw 

uczniów. Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu 

procesu nauczania. 

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw 

programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edu-

kacyjnych i dla danego etapu kształcenia 

3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno —

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania: 

1) opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych 

przy zapisie do klasy pierwszej; 

2) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opie-

kunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu, 

4. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszcze-

gólne poziomy wymagań. 

POZIOM KRYTERIA STOPIEŃ WYMAGAŃ 

WIADOMOŚCI 
Zapamiętanie wiadomości Wymagania konieczne(K) 

Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe(P) 

UMIEJĘTNOŚCI 

Stosowanie wiadomości                 

w sytuacjach typowych 
Wymagania rozszerzające(R) 

Stosowanie wiadomości                 

w sytuacjach nietypowych 
Wymagania dopełniające(D) 

Treści wykraczające poza programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania 

wykraczające (W). 
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5. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen: 

a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela 

przedmiotu; 

b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym 

zebraniu; 

c) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informacje bezpośrednio u nauczyciela 

przedmiotu; 

d) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów są dostępne na stronie 

internetowej szkoły. 

 

6. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie przy 

ocenie bieżącej oraz końcowej i rocznej: 

 

Zakres wymagań Stopień 

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające 

- - - - Niedostateczny(1) 

+ - - - Dopuszczający(2) 

+ + - - Dostateczny(3) 

+ + + - Dobry(4) 

+ + + + Bardzo dobry(5) 

Wymagania wykraczające Celujący(6) 
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7. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują 

następujące kryteria 

 
 

8. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią 

ocenę. 

 

Stopień 

wymagań 
Zakres celów 

Konkretne określenie 

(czasowniki operacyjne) 

K 

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, 

treści naukowych, zasad działania. Elementarny poziom 

rozumienia tych wiadomości. Uczeń nie powinien ich 

mylić ze sobą. 

 nazwać 

 zdefiniować 

 wymienić 

 zidentyfikować 

 wyliczyć 

 wskazać 

P 

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je 

zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować 

je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego 

wnioskowania. 

 wyjaśnić 

 streścić 

 rozróżnić 

 zilustrować 

R 

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami według podanych mu 

wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach 

podobnych do ćwiczeń szkolnych. 

 rozwiązać 

 zastosować 

 porównać 

 sklasyfikować 

 określić 

 obniżyć 

 skonstruować 

 narysować 

 scharakteryzować 

 zmierzyć 

 wybrać sposób 

 zaprojektować 

 wykreślić 

D 

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania 

problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych 

zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzy 

oryginalne rozwiązania. 

 udowodnić 

 przewidzieć 

 ocenić 

 wykryć 

 zanalizować 

 zaproponować 

 wykryć 

 zaplanować 
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Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

§52 

 

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

a) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego 

działu, (lub dużą część działu), 

b) testy, 

c) kartkówki z trzech ostatnich tematów, 

d) prace domowe, 

e) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

f) wypracowania, 

g) sprawdziany, 

h) referaty, 

i) wypowiedzi ustne, 

j) prace w zespole, 

k) testy sprawnościowe, 

l) prace plastyczne i techniczne, 

m) działalność muzyczna, 

n) praca pozalekcyjna, 

o) konkursy, olimpiady, 

p) obserwacja ucznia, 

q) rozmowa z uczniem,  

r) aktywność na zajęciach. 

2. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

a) zrozumienie tematu, 

b) znajomość opisywanych zagadnień, 

c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna. 

3. Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu; 

ustała ją i podaje każdy z nauczycieli. 

4. Wypowiedzi ustne to udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź 

na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega: 

a) znajomość zagadnienia, 

b) samodzielność wypowiedzi, 

c) kultura języka, 

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

5. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają umiejętności: 

a) planowanie i organizacja pracy grupowej, 
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b) efektywne współdziałanie, 

c) wywiązanie się z powierzonych ról, 

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

 

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

§ 53 

 

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

a) obiektywizm 

b) indywidualizacja 

c) konsekwencja 

d) systematyczność 

e) jawność. 

2. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa). 

3. Praca klasowe zapowiedziane są, co najmniej na tydzień wcześniej. 

4. Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową. 

5. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą,  

to ma obowiązek uczynić to w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

Miejsce 

i termin pisania tej pracy klasowej ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. 

6.  Nauczyciel ma prawo odpytać, bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem 

zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie pisał w terminie tego sprawdzianu. 

7. Nauczyciel podczas pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj.: liczbę punktów  

za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania 

każdej oceny. Sprawdzian powinien zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza 

program nauczania, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez 

ucznia co najmniej 98% liczby punktów przewidzianej w sprawdzianie 

8.  Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi 

na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu 

odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny 

niedostatecznej. 

9. Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego 

(zaliczeniowego). 

10. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji odbywać się może bez zapowiedzi. 

11. Termin oddawania sprawdzonych prac pisemnych - do 14 dni. 

12.  Nieodrabianie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń 

może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny. Za wykonanie dodatkowych prac 

nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić ocenę: celującą, bardzo dobrą, lub 

dobrą, ale nie gorszą. Po wykorzystaniu limitu dopuszczalnej ilości nieprzygotowań  

z danego przedmiotu, nauczyciel może za nieodrobienie pracy domowej 

i nieprzygotowanie się ucznia do lekcji  wystawić ocenę niedostateczną. 

13. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzy-

gotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to 
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zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak 

wpływu na ocenę końcową. 

14. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga  

za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 

15. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w okresie przedklasyfikacyjnym  

w styczniu i czerwcu),  

16. Najpóźniej na 1 tydzień przed radą klasyfikacją (roczną) należy zakończyć 

przeprowadzanie prac klasowych. 

17. Uczniowie z opinią poradni psychologiczno — pedagogicznej lub innej poradni spe-

cjalistycznej, mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji —

sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna. 

 

Częstotliwość sprawdzania 

§ 54 

  

1. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu  

w dzienniku, w momencie zapowiedzi). 

2. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe.  

3. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów. 

4. Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę po-

trzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze. 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin 

należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 

wyprzedzenie). 

 

Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów 

§ 55 

 

1. Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i po-

prawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego. 

2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe 

zadania. 

3. Poprawa pracy pisemnej jest dobrowolna i możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni 

od daty rozdania prac. Miejsce i termin poprawy ustala nauczyciel na wniosek ucznia. 

4. Stopień uzyskany podczas poprawy pracy pisemnej wpisuje się do dziennika lekcyjnego 

obok pierwszego stopnia uzyskanego z tej pracy. 

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych  

w Statucie Szkoły lub na drodze zgłoszenia do Dyrektora Szkoły zastrzeżeń odnośnie do 

procedury ustalenia oceny klasyfikacyjnej. 

6. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać  

z indywidualnych konsultacji w ramach zespołów wyrównawczych. 

7. Samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty  

w nauce. 
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Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów 

§ 56 

 

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których do-

kumentuje się osiągnięcia i postępy w danym roku szkolnym. 

2. Wychowawca gromadzi informacje o zachowaniu uczniów. 

3. Przy ocenianiu można stosować zapis informacyjny typu: 

a) nieobecność – „nb” 

b) nieprzygotowanie – „np” 

c) ucieczka – „uc” 

d) nie ćwiczący – „nć” 

e) zwolnienie lekarskie – „zwl” 

4. Nauczyciel może dokonywać oceny ucznia stosując system za pomocą znaków „+„ „-„  

5. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wie-

dzy i umiejętności wpisane są kolorem czerwonym, pozostałe samodzielne prace 

sprawdzające — kolorem czarnym (niebieskim). 

6. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym. 

7. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o promocji  

z wyróżnieniem. 

 

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców 

  o postępach i osiągnięciach 

§ 57 

 

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

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela 

do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je 

do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach minimum 

3 razy w roku szkolnym. 

6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele po-

szczególnych przedmiotów są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów  

o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku. 

7. Na 1 miesiąc przed planowaną radą pedagogiczną klasyfikacyjną okresową i roczną 

wychowawca zobowiązany jest poinformować pisemnie rodziców ucznia o grożących 

mu ocenach niedostatecznych. 

8. Rodzic osobiście odbiera informacje o proponowanych ocenach niedostatecznych na 
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ostatnim zebraniu przed radą klasyfikacyjną w danym okresie nauki. 

9. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele po-

szczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia  

o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych  

10. Wychowawca podaje pisemną informację rodzicom (prawnym opiekunom)  

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.  

11. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że 

nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 

z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą ww. 

okoliczności). 

12. Po zakończeniu okresu nauki ustalone śródroczne oceny klasyfikacyjne podawane są  

do wiadomości uczniów rodziców na wywiadówce. 

13. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu mogą otrzymać 

na koniec roku szkolnego list pochwalny lub list gratulacyjny. 

 

Klasyfikowanie 

§58 

 

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch 

terminach: 

 1) śródroczna — za I okres w ostatnim tygodniu I okresu, 

 2) roczna — na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, 

3) końcowa.  

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w Statucie Szkoły.  

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I – III Szkoły Podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w 

danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Na koniec semestru nauczyciele 

sporządzają informację o postępach i wskazaniach do dalszej pracy, które są jednocześnie 

informacją dla rodziców.  

4. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 

zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. 

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 4, 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych 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.  

6. Klasyfikacja śródroczna i roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega 

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według skali określonej w Statucie Szkoły.  

7. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej oraz 
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2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu oraz 

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

8. Na 1 tydzień przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest 

zobowiązany poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych. 

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania — wychowawca klasy. 

10. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady 

pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.  

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania 

wystawiona zgodnie z ustalonym WSO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją 

administracyjną. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być ustalone 

jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.  

13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu 

poprawkowego są określone w Statucie Szkoły.  

14. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona na drodze zgłoszenia do Dyrektora Szkoły zastrzeżeń odnośnie do procedury 

ustalenia oceny klasyfikacyjnej.  

15. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.  

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, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

16. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny końcowej lub rocznej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

17. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

18. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie 

edukacyjnym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego zachowaniu, 

oraz ustaleniu końcowych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

19. 1) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 
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afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

2) W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 1), posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

3) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

 

 

Poprawa oceny przewidywanej 

§ 59 

 

1. W terminie trzech dni od daty podania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć  

w formie pisemnej wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna . 

2. W przypadku wpłynięcia wniosku dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyja-

śniające : 

1) jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostaną istotne uchybienia 

w ustaleniu oceny Dyrektor Szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu 

podwyższającego przewidywaną ocenę. 

2) w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości Dyrektor oddala odwołanie, 

3) decyzja Dyrektora przekazana jest wnioskodawcy w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty wpłynięcia odwołania. 

Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

3. Ocena z przedmiotu lub zachowania może być podwyższona tylko o jeden stopień. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Dyrektor szkoły zobowiązuje 

nauczyciela danego przedmiotu do przypomnienia wymagań dotyczących oceny, o którą 

ubiega się uczeń i pisemnego podania informacji o terminie egzaminu. 

5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (z wyjątkiem przedmiotów 

artystycznych, kultury fizycznej, informatyki. które mają formę zadań praktycznych). 

6. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą nauczyciel uczący danego przedmiotu 

Dyrektor Szkoły lub nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

7. Komisja weryfikująca oceną może: 

1) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu podwyższyć przewidywaną ocenę  

o 1 stopień, 

2) w przypadku negatywnego wyniku egzaminu pozostawić przewidywaną oceną bez 

zmian.  

8. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ucznia  

i rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku egzaminu.  
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Egzamin klasyfikacyjny 

§ 60 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego przedmiotu, 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. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać eg-

zamin klasyfikacyjny. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim semestrze, 

egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny tok nauki.  

5.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę 

zadań praktycznych. 

6.  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 (prawnymi opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin 

8. W czasie egzaminu mogą być obecni — w charakterze obserwatorów — rodzice (opie-

kunowie prawni) dziecka. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

13. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 61. 

14. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

15. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 61 i § 63 

 

Uchybienie procedury ustalania oceny klasyfikacyjnej 

§ 61 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 

dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt. 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnym opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą:  

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) wychowawca oddziału;  

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  
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f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. W sprawdzianie może uczestniczyć bez prawa głosu wychowawca klasy. 

6. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę  

z obowiązku przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną. 

Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tego przedmiotu, z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z dyrektorem tej szkoły.  

7. Egzamin poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej lub 

ustnej uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, 

elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć 

przede wszystkim  formę zadań praktycznych. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół, stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, 

który zawiera w szczególności: 

1) W przypadku  sprawdzianu wiadomości i umiejętności: 

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

b)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

d)  imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania sprawdzające;  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

10. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną 

komisja może: 

1) podwyższyć ocenę w wypadku pozytywnego wyniku, 

2) pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku. 

11. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego 

12. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym 

terminie przystąpić do egzaminu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, może przystąpić 

do niego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły ustalonym z uczniem i jego 

rodzicami  
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13. Przepisy ust.1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych uzyskanej 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 jest ostateczna. 

 

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą. 

§ 62 

 

1.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdaje egzamin 

klasyfikacyjny.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) dyrektor szkoły, który wyraził zgodę na spełnienie obowiązku szkolnego 

poza szkołą.  

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.  

5. W egzaminie mogą uczestniczyć — w charakterze obserwatorów — rodzice dziecka.  

6. Dla ucznia nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:  

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego oraz  

b) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

8. Tryb przeprowadzania egzaminu, a w szczególności liczbę zajęć edukacyjnych z 

których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący 

komisji w uzgodnieniu z uczniem oraz jego  rodzicami  

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji  

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

d) imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania egzaminacyjne;  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   
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Egzamin poprawkowy 

§ 63 

 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. 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. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 

że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu  

z dyrektorem tej szkoły. 

6. 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;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września). 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, 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. 
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Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej egzamin 

przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

§ 64 

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej Komisja Okręgowa przeprowadza sprawdzian 

poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących 

podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem". 

2. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: 

a) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z 

matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w 

zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; 

b) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

3. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym” 

4. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

b) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z 

zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, 

fizyki i geografii; 

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

5. Do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub 

słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym 

i na poziomie rozszerzonym. 

7. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w 

gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na 

poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem § 64 pkt. 9 

8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego. 

9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu 

edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do 



 67 

egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do 

egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców. 

10. Procedurę przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego regulują odrębne 

przepisy. 

11. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 

20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub 

gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym 

roku. 

12. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor komisji okręgowej 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie udokumentowanego wniosku dyrektora szkoły złożonego 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

13. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. 

Wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie 

ukończenia szkoły. 

 

Projekt edukacyjny 

§ 65 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści.  

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje następujące działania:  

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

c) wykonanie zaplanowanych działań; 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

e) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym 

5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:  

a) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 4;  

b) czas realizacji projektu edukacyjnego;  

c) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;  

d) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;  

e) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego 

 

6. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 

zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 

warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 
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8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”; 

 

Promocja 

§ 66 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku  szkolnego. 

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

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z 

zastrzeżeniem § 49 ust. 3  oraz § 65 ust. 9. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w 

szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  w 

gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

5. 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 (prawnych opiekunów) ucznia. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (końcowe) 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 49 ust.3 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu o których 

 mowa w § 64. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.6 pkt. 1) uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania. 

6a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 6, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
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7. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 67 

 

1. Zespół Szkół używa odrębnych pieczątek, stempli i pieczęci według wzoru określonego  

w §2, ust. 6, lit. a, b, c w sprawach i na dokumentach dotyczących procesu edukacji, 

na niektórych dokumentach dotyczących uczniów, a szczególnie na: 

1) świadectwach szkolnych i duplikatach świadectw szkolnych, 

2) legitymacjach uczniowskich, 

3) arkuszach ocen i odpisach arkuszy ocen, 

4) kartach dziecka (wieku przedszkolnego), 

5) kartach przekazania ucznia i potwierdzenia przyjęcia ucznia, 

6) zaświadczeniach i innych dokumentach dotyczących uczniów, 

7) na innych dokumentach dotyczących konkretnego szczebla edukacji. 

2. Dla celów korespondencyjnych, w sprawach dotyczących Zespołu Szkół używany jest 

stempel o treści wymienionej w §2, ust. 6, lit. a 

 

§ 68 

 

Szkoły tworzące Zespół mogą  posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 69 

 

Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 70 

 

Zasady gospodarki finansowej i materialnej Zespołu Szkół określa organ prowadzący 

na mocy odrębnych przepisów. 

§ 71 

 

Zmiany w statucie Zespołu Szkół w Kalinówce może dokonać Rada Pedagogiczna  

w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 

 

§ 72 
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Statut wchodzi w życie  po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i obowiązuje  od 1 września 2003 r. 


