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STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA DAMBKA 

W LEŚNIEWIE 

 
Opracowany na podstawie: 

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
      poz. 2572 ze zmianami). 
 
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  

            Nr 83, poz. 562 ze zmianami). 
 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami). 

 
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia              
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232). 

 
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 , poz. 432 ze zmianami). 
 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie                  
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

            (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). 
 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.  Nr 11, poz. 114). 

 
• Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami). 
 

• Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki 
prawodawczej (Dz. U.  Nr 100, poz. 908). 

 
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17). 

 
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia   21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 
            ze zmianami). 
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ROZDZIAŁ I 
 

NAZWA I TYP SZKOŁY ORAZ JEJ ORGANY NADRZĘDNE 
 
 

§ 1 
 
 

1. Nazwa szkoły brzmi: 
      Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie, ul. Szkolna 2. 
 
2. Ilekroć w statucie jest mowa o „szkole”, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową      

im. Józefa Dambka w Leśniewie. 
 
3. Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie jest sześcioletnią szkołą publiczną, 

w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian. 
 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy Puck. 
 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. 
 

6. Cykl kształcenia trwa 6 lat. 
 

7. Szkoła obejmuje swą działalnością dzieci z obwodu: Leśniewa, Domatówka,                 
Małej i Wielkiej Piaśnicy. W szczególnych przypadkach, na prośbę rodziców (prawnych 
opiekunów) i za zgodą dyrektora szkoły mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza 
obwodem szkoły. Ilość przyjętych uczniów spoza obwodu szkoły jest uzależniona od 
warunków lokalowych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
8. Dzieci ze wsi Domatówko, Mała i Wielka Piaśnica rozpoczynają naukę począwszy od klasy 

czwartej. 
 
9. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 
10.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w oddziale 

 przedszkolnym. 
 

11. Dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej na 
      wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po uzyskaniu opinii publicznej lub niepublicznej  
      poradni psychologiczno – pedagogicznej lub gdy uczęszczało do przedszkola w roku  
      szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. 

 
      12.  Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. 
             O przyjęciu dziecka pięcioletniego decyduje dyrektor w miarę możliwości    
             organizacyjnych szkoły. 
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§ 2 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z zasadami zawartymi w postanowieniach 
końcowych. 

 
2. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy oraz 
zasady zawarte w rozdziale VII. 

 
 
 

ROZDZIAŁ  II 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

         
§ 1 

 
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program 
wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom: 

 
1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 
 

2) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą  w 
sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

 
3) rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań; 

 
4) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego, sprzyjającego wszechstronnemu 

rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, 
moralnym, duchowym); 

 
5) opiekę, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia; 

 
6) pomoc psychologiczną i pedagogiczną. 

 
2. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez: 

 
1) integrację wiedzy nauczanej przez: 

 
a) roczne przygotowanie dzieci w oddziale przedszkolnym; 
b) kształcenie wczesnoszkolne w klasach I – III, z uwzględnieniem edukacji   

regionalnej; 
c) kształcenie przedmiotowe w klasach IV – VI; 
d) ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą 

i medialną, patriotyczno – obywatelską, europejską i wychowanie do życia 
w rodzinie; 

e) prowadzenie lekcji religii zgodnie z odrębnymi przepisami; 
f) naukę języka obcego; 
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g) naukę języka kaszubskiego zgodnie z odrębnymi przepisami. 
h) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości; 
i)    prawidłowe relacje w rodzinie, grupie koleżeńskiej, w szerszej grupie społecznej; 
j)    wpajanie zasad kultury życia codziennego; 
k) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem osoby patrona; 
l)    kształtowanie w świadomości uczniów miejsca i roli Polski i Polaków 

w zintegrowanej Europie . 
 

2) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Pucku prowadzoną we współpracy z Komendą 
Powiatową Policji w Pucku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

                        
 

§ 2 
 

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

 
1) dyżury nauczycieli w budynku szkoły podczas przerw międzylekcyjnych według planu 

dyżurów wywieszonego w pokoju nauczycielskim; 
 

2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych; 
 

3) przydzielanie jednego opiekuna na: 30 uczniów podczas wyjść na teren wsi, 15 uczniów 
w czasie wycieczek poza teren wsi Leśniewo oraz 10 uczniów w czasie turystyki 
kwalifikowanej; 

 
4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

 
5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

 
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów i rodzaju wykonywanej pracy; 
 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz 
przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową; 

 
9) utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości; 

 
10)  uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
       równomiernego rozkładu zajęć w każdym dniu;  

 
11)  nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu 
      z wyjątkiem przedmiotów, w których program tego wymaga; 

 
12)  realizację programu profilaktycznego „Żyj zdrowo i bezpiecznie”; 

 
13)  realizację programu ścieżki prozdrowotnej; 

 
14)  zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej; 
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15)  realizację programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w nauczaniu   
zintegrowanym; 

 
16)  organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych; 

 
17)  realizację zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej i innych poradni    
       specjalistycznych w zakresie eliminowania napięć psychicznych. 

 
 

2. Szkoła wspomaga uczniów w zakresie samodzielnego planowania rozwoju poprzez: 
 

1) stosowanie na zajęciach metod aktywizujących; 
 

2) indywidualizację procesu nauczania; 
 

3) organizację konkursów tematycznych; 
 

4) przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych. 
 
                                   
 
 

§ 3 
 
 

1. W szkole istnieją dwa samokształceniowe zespoły nauczycielskie: zespół nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej oraz zespół nauczycieli klas IV – VI. 

 
2. Zespoły zostały powołane w celu: 

 
1) wymiany doświadczeń; 
 
2) dzielenia się swoimi przemyśleniami; 
 
3) wspólnego rozwiązywania napotykanych trudności dydaktycznych i wychowawczych; 

 
4) przygotowywania referatów na ciekawe tematy dydaktyczno – wychowawcze; 

 
5) opracowywania ciekawych rozwiązań dydaktycznych; 

 
6) ustalenia zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb; 
 

7) porozumiewania się z rodzicami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych; 
 

8) opracowania indywidualnych programów pracy z uczniem posiadającym orzeczenie do 
kształcenia specjalnego; 

 
9) wyrażania opinii w sprawie oceny zachowania uczniów. 

 
3. Zespoły pracują podczas spotkań odbywających się co dwa miesiące. 
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4. Spotkania zespołów są dokumentowane w formie protokołów, które znajdują się w teczkach 
zespołów samokształceniowych. 

 
5. Pracę zespołów nadzoruje dyrektor szkoły. 

 
 

§ 4 
 

 
1. Szkoła określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. 
 
2. Ocenie podlegają: 

 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
 
2) zachowanie ucznia. 

 
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 
przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

 
4. Ocenianie zachowania polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego         
i norm etycznych. 

 
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego: 
 

1)  bieżącego 
 

            2)  śródrocznego i rocznego. 
 

6. Cele oceniania :  
 

1) ocena jest miernikiem pracy ucznia, informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć  
      edukacyjnych, ujawnia jego braki, służy postawieniu diagnozy pedagogicznej; 

 
2) ocena pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju; 

 
3) ocena ma charakter obiektywny i motywuje ucznia do dalszej pracy; 

 
4) ocena ma charakter jawny i powinna być zaopatrzona w rzeczowy komentarz,  
      zawierający jej uzasadnienie oraz wskazówki dla ucznia do dalszej pracy; 

 
5) ocena dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

ucznia, trudnościach lub specjalnych jego uzdolnieniach; 
 

6) ocena umożliwia nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

 
      7.   Zasady oceniania i informowania o ocenach: 
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1) do 15 września bieżącego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć    
edukacyjnych i kryteriach ocen oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Nauczyciel dokonuje w dzienniku wpisu na karcie ocen osiągnięć 
edukacyjnych uczniów o treści: „Zapoznałam/em uczniów z przedmiotowym systemem 
oceniania w dniu…”; 
 

2) do 15 września bieżącego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

 
3) oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i dla rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji 
                  w terminie: 
 

a) prace klasowe – do dwóch tygodni;  
b) sprawdziany i inne krótkie formy wypowiedzi pisemnych – do tygodnia; 
c) rodzice mają wgląd do prac pisemnych uczniów, które przechowuje nauczyciel           

przedmiotu do końca bieżącego roku szkolnego; 
 

4) na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
innej publicznej poradni specjalistycznej, a także na podstawie opinii niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej niepublicznej poradni specjalistycznej, 
nauczyciele dostosowują wymagania do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych 
danego ucznia oraz specyficznych trudności w uczeniu się; 
 

5) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia 
poprzez napisanie zmodyfikowanego programu nauczania z przedmiotów wiodących; 

 
6) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

                  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
                  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w szczególności:  
 

a) przygotowanie do lekcji; 
b) uczestnictwo w zajęciach; 
c) zaangażowanie ucznia w działania plastyczne, techniczne, muzyczne; 
d) poziom umiejętności ruchowych; 
e) umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania 

własnych rozwiązań; 
 

7) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 
wychowania fizycznego lub informatyki; 

 
8) na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) decyzję o zwolnieniu z zajęć 

wychowania fizycznego lub informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 
o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza 
oraz na czas określony w tej opinii; 
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9) decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki sporządza 
się na piśmie i dołącza do arkusza ocen tego ucznia; 

 
10)  w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

                   w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  
„zwolniony”; 

 
11)  ocenę z religii i języka kaszubskiego wlicza się do średniej ocen. Ocenę z języka   

kaszubskiego umieszcza się na świadectwie szkolnym w rubryce przedmiotów 
obowiązkowych; 

 
12)  klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku, nie później niż do końca trzeciego   

tygodnia stycznia;  
 

13)  nie później niż na miesiąc przed ustalonym przez dyrektora terminem klasyfikacyjnego 
posiedzenia rady pedagogicznej nauczyciele informują uczniów i ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych 

                  i rocznych, a wychowawca klasy o ocenach zachowania. Nauczyciele klas I – III mają    
obowiązek w tym samym terminie podać w formie pisemnej informacje o postępach 

                  i trudnościach ucznia w nauce; 
 

14)  nauczyciel wyznacza termin spotkania informacyjnego o przewidywanych ocenach 
klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych. Rodzic (prawny opiekun) potwierdza 
swoją obecność podpisem w dzienniku lekcyjnym; 

 
15)  w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej nauczyciel przedmiotu za 

pośrednictwem wychowawcy powiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) 
na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

 
16)  nauczyciel wyznacza termin spotkania informacyjnego o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych. Rodzic (prawny opiekun) potwierdza swoją obecność podpisem   
                  w dzienniku lekcyjnym; 
 

17)  w przypadku niestawienia się rodzica (prawnego opiekuna) w terminie wyznaczonym  
przez nauczyciela na spotkanie informacyjne, o przewidywanych ocenach 
klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych powiadamia się go pisemnie, listem za 
potwierdzeniem odbioru. 

 
8. Ocenianie w klasach IV – VI: 
 

1) począwszy od klasy IV oceny bieżące, śródroczne i roczne obowiązują według 
następującej skali: 

      
a) stopień celujący                     6 
b) stopień bardzo dobry             5 
c) stopień dobry                         4 
d) stopień dostateczny               3 
e) stopień dopuszczający           2 
f) stopień niedostateczny           1             

 
            2)  dopuszcza się stawianie znaków plus (+) i minus (-) do ocen cząstkowych jako      

uzupełnienie skali ocen; 
 



            3)   z zajęć edukacyjnych takich jak: historia, muzyka, technika, plastyka, informatyka 
minimalna ilość ocen cząstkowych wynosi cztery; 

 
4)  z pozostałych zajęć edukacyjnych minimalna ilość ocen cząstkowych wynosi siedem; 
 
5) oceny cząstkowe muszą być odzwierciedleniem zróżnicowanych form pracy ucznia; 

 
6) oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z danego 

przedmiotu; 
 

7) uczeń biorący udział w konkursach przedmiotowych otrzymuje ocenę celującą 
(cząstkową), laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymuje 

                  z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą roczną (śródroczną).Uczeń, który tytuł    
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo 
uzyskaniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 
zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 
 
      9.  W klasach I – III wyniki nauczania są oznaczone za pomocą symboli:  

 
 
 

Brawo! Jesteś świetny! Robisz postępy! Osiągasz doskonałe wyniki w nauce! - otrzymuje 
uczeń, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wykracza swoją wiedzą ponad program 

nej klasy. Pracuje systematycznie i z dużym zaangażowaniem; da   
Pracujesz systematycznie ! Jesteś aktywny! - otrzymuje uczeń, który osiąga bardzo  
dobre wyniki w nauce, starannie i z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia   

       obowiązkowe; 
 
       Pracujesz i osiągasz zadawalające wyniki w nauce! Zastanów się czy nie można  
       lepiej! Popracuj jeszcze! Postaraj się być lepszy! - otrzymuje uczeń, który dobrze  
       opanował wiadomości i umiejętności objęte programem, starannie wykonuje  
       ćwiczenia obowiązkowe; 

Osiągasz wystarczające wyniki! Stać Cię jednak na więcej! Poświęć jeszcze   

więcej czasu na naukę! - otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania w stopniu  
dostatecznym, poprawnie wykonuje ćwiczenia obowiązkowe; 

   
Osiągasz wyniki słabe, niewystarczające! Powinieneś zdecydowanie więcej obowiązkowe, 
nie opanował podstawowych wiadomości przewidzianych  programem danej klasy, pracuje 
niesystematycznie; 

 
    Osiągasz bardzo słabe wyniki w nauce! Nie odrabiasz prac domowych! Pracuj więcej 

      i systematycznie! -otrzymuje uczeń, który nagminnie lekceważy zajęcia, nie  
       wykonuje prac zalecanych przez nauczyciela, nie wykazuje chęci nadrobienia  
       zaległości i opanowania wiadomości objętych programem nauczania danej klasy. 

 
 
 
     10.  Kryteria wymagań przy ustalaniu oceny rocznej (śródrocznej) z zajęć edukacyjnych 
           w klasach IV - VI .  
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1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności oraz treści wykraczające określone 
      w programie nauczania przedmiotu w danej klasie; 
b) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; 
c) biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów    

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe; 
d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,   

kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub krajowym albo posiada 
inne porównywalne osiągnięcia. 

 
    2)   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony w programie nauczania     
przedmiotu w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę                 
do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 
           3)   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) opanował w przeważającej części wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania przedmiotu w danej klasie; 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań 
teoretycznych i praktycznych. 

 
3) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 
a) opanował w przeważającej części wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie; 
b) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy            

w dalszym uczeniu się tego przedmiotu; 
c) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy 

nauczyciela. 
 

         5)   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności   
określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale braki nie przekreślają 
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

      w dalszych etapach kształcenia; 
b) rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, często przy pomocy 

nauczyciela. 
    

           6)   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności   
określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki te 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania                 
        o niewielkim stopniu trudności. 
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     11.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć  
           edukacyjnych ucznia utrudnia lub uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo      

wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia 
braków. 

 
     12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną   
           zachowania. 
 
     13. Ocenianie zachowania: 
 
           1)  śródroczną i roczną ocenę  zachowania ustala wychowawca w oparciu o kryteria oceny                    
                 zachowania  po zasięgnięciu opinii członków rady pedagogicznej, innych pracowników                 
                 szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrażać opinię o zachowaniu kolegów; 
 
            2)  w klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami  
                 opisowymi; 
 

3) począwszy od klasy IV przyjmuje się następującą skalę ocen zachowania: 
 
a) wzorowe 
b) bardzo dobre 
c) dobre 
d) poprawne 
e) nieodpowiednie 
f) naganne. 

 
 
      14. Kryteria oceny zachowania:  
 
            1)   Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków      

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu szkoły, klasy, środowiska, postawie 
wobec kolegów, nauczycieli, administracji i obsługi szkoły. Jasne określenie jej 
kryteriów pozwala uniknąć nadmiernego subiektywizmu, dając jednocześnie uczniom 
możliwość przewidywania konsekwencji swoich zachowań. 

 
            2)   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
 

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

b) osiąga maksymalne wyniki w nauce, w miarę swoich możliwości; 
c) poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole lub poza szkołą); 
d) bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska; 
e) jest inicjatorem imprez klasowych i środowiskowych; 
f) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 
g) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów; 
h) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych  

                        osób, z którymi się styka; 
i) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński 
j) i życzliwy dla młodszych, słabym pomaga w nauce i rozwiązywaniu  problemów;   

wzorowo wykonuje polecenia i zarządzenia władz szkolnych; 
k) dba o estetyczny wygląd siebie samego, klasy i szkoły (pamięta o schludnym stroju 

codziennym, obuwiu zmiennym i stroju galowym w dniach uroczystych, nie nosi 
przesadnych ozdób i wyzywających strojów, nie farbuje włosów, nie stosuje 
makijażu). 
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           3)   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

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

b) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, w miarę swoich możliwości; 
c) bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska;  
d) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 
e) dba o mienie klasy, szkoły, kolegów; 
f) wykonuje polecenia i zarządzenia władz szkolnych; 
g) jest kulturalny, używa kulturalnego języka, jest koleżeński życzliwy dla młodszych; 
h) dba o estetyczny wygląd siebie samego, klasy i szkoły (pamięta o schludnym stroju 

codziennym, obuwiu zmiennym i stroju galowym w dniach uroczystych, nie nosi 
przesadnych ozdób i wyzywających strojów, nie farbuje włosów, nie stosuje 
makijażu). 

  
           4)   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma żadnych 
nieusprawiedliwionych nieobecności a spóźnienia są sporadyczne (nie więcej niż 3 
spóźnienia w ciągu semestru); 

b) osiąga dobre wyniki w nauce w miarę swoich możliwości; 
c) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły;  
d) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 
e) dba o mienie klasy, szkoły, kolegów; 
f) wykonuje polecenia i zarządzenia władz szkolnych; 
g) jest kulturalny, nie używa wulgarnych słów; 
h) dba o estetyczny wygląd siebie, klasy i szkoły (pamięta o schludnym stroju, obuwiu 

zmiennym i stroju galowym w dniach uroczystych, nie nosi przesadnych ozdób 
      i wyzywających strojów, nie farbuje włosów, nie stosuje makijażu). 

 
           5)   Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
 

a) stara się systematycznie uczęszczać na zajęcia, stara się być przygotowany do  lekcji, 
nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, nie spóźnił się więcej niż 5 razy 

      w ciągu semestru;  
b) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości, podejmuje starania o poprawę 

wyników w nauce; 
c) nie angażuje się w prace na rzecz szkoły, klasy, środowiska; 
d) przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły, kolegów; 
e) dopuszcza się niewielkich uchybień w zakresie kultury osobistej i  respektowania 

zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 
f) dba o estetyczny wygląd siebie samego, klasy i szkoły (pamięta o schludnym stroju 

codziennym, obuwiu zmiennym i stroju galowym w dniach uroczystych, nie nosi 
przesadnych ozdób i wyzywających strojów, nie farbuje włosów, nie stosuje 
makijażu). 

 
      
           6)    Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
 

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

b) spóźnia się na lekcje (ma więcej niż 5 spóźnień), ma do 15 godzin  
      nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcjach w ciągu semestru; 
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c) nie podejmuje starań o poprawę swoich wyników w nauce; 
d) nie angażuje się w prace na rzecz szkoły, klasy, środowiska; 
e) dopuszcza się uchybień w zakresie kultury osobistej i respektowania zasad  
      współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 
f) nie dba o estetyczny wygląd siebie samego, klasy i szkoły (nie pamięta o schludnym 

stroju codziennym, obuwiu zmiennym i stroju galowym w dniach uroczystych); 
g) lekkomyślnym zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych; 
h) niewłaściwie zachowuje się na różnego rodzaju imprezach, wycieczkach. 

 
           7)   Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
 

a) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (powyżej 15 godzin 
nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcjach) i bardzo często się spóźnia; 

b) jest agresywny wobec kolegów i innych osób; 
c) posługuje się wulgarnym słownictwem; 
d) notorycznie przeszkadza na lekcji; 
e) pali papierosy, pije alkohol lub bierze narkotyki; 
f) lekceważy pracowników szkoły; 
g) jest nieuczciwy, oszukuje i kradnie; 
h) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych; 
i) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; 
j) stosuje zastraszanie, wyłudzanie lub szantaż; 
k) dewastuje mienie szkoły oraz mienie kolegów; 
l) negatywnie oddziałuje na środowisko rówieśnicze i nie wykazuje poprawy mimo 

zastosowanych przez szkołę środków zaradczych. 
 

 
     15. Warunki klasyfikacji.  

 
1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku a nawet wszystkich  
      przedmiotów, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu  
      nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu  
      przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania; 

 
1) uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać  
      egzamin klasyfikacyjny; 

 
2) na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej  
      lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może  
      wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 
  
3) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ciągu 5 dni od daty klasyfikacyjnego  
      posiedzenia rady pedagogicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczniem  
      i jego rodzicami (prawnymi opiekunami); 

 
4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; 

 
5) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania  

                  fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 
 

6) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  
      w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela pokrewnych zajęć  
      edukacyjnych; 
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7) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze  
      obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 

 
8) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu 

dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.; 

 
9)  uczeń, który na egzaminie klasyfikacyjnym otrzymał ocenę niedostateczną może  
       zdawać egzamin poprawkowy; 

 
10)  uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
       szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) 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 do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 
    
11)  w przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji  
       przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 
     16.  Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych i warunki ich poprawiania: 

 
1) począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  
      jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,  
      uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 

 
2) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał    

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co  
                  najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo  

wyższej z wyróżnieniem; 
 

3) uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej; 
 

4) rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III  
na podstawie opinii wydanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię   
psychologiczno – pedagogiczną lub inną publiczną lub niepubliczną poradnię  
specjalistyczną oraz za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);  
 

            5)   począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo  
      najwyższej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ocenę niedostateczną    

z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy;  
 

6)   wyjątkowo rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch    
zajęć edukacyjnych w przypadku: 

 
a) długotrwałej choroby; 
b) trudnej sytuacji rodzinnej; 
c) szczególnych wypadków losowych. 

 
            7)  egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
                  z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin      

powinien przyjąć formę zajęć praktycznych; 
 
 8)  termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 
      ferii letnich; 
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9)  egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 
 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako  

            członek. 
 

   10) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 
                  komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku    

dyrektor szkoły powołuje jako egzaminującego nauczyciela z innej szkoły, 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

                  w której ten nauczyciel jest zatrudniony; 
 

     11)  z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający     
            skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 
            ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą  

                  informację o ustnych odpowiedziach; 
 
           12)  uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

      w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym,      
            wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 
 
     13)  uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy     
            programowo wyższej; 

       
           14)  uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz 

            w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu  
            poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 
            zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
            programowo wyższej; 
 
     15)  uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
            ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe  
            od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu; 

 
     16) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji  
           końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej  
           4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 
 
17.  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki:  
  

1) w klasie VI jest przeprowadzany 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) szkoła przystępuje do sprawdzianu próbnego, który przeprowadza się w terminie 
ustalonym przez dyrektora szkoły; 

 
3) sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora  

   Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; 
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4) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie ze specyficznymi  

                  trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach 
                  i formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb  psychofizycznych 
                  i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno –  
                  pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, lub  niepublicznej poradni  
                  psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. Wniosek    

o dostosowanie warunków i form sprawdzianu rodzice (prawni opiekunowie) 
przedkładają dyrektorowi szkoły do dnia 15 października roku szkolnego, w którym 
odbywa się sprawdzian; 

 
5) opinia stwierdzająca specyficzne trudności w nauce powinna być wydana przez  

   poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż    
do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że 
nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej; 

 
6) opinię stwierdzającą specyficzne trudności w nauce rodzice (prawni opiekunowie) 

   ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły do dnia 15 października roku szkolnego,  
   w którym odbywa się sprawdzian; 

 
7) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są 
zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują najwyższy wynik; 

 
8) za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego 

   zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły; 
 

9) sprawdzian trwa 60 minut, a dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce 90  
   minut; 

 
10) dyrektor powołuje członków zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu i wyznacza 

przewodniczących tych zespołów nie później niż na miesiąc przed terminem 
sprawdzianu (sprawdzianu próbnego); 

 
11) w skład zespołu nadzorującego wchodzą trzy osoby, w tym: 

 
a) przewodniczący; 
b) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony     

                        w innej szkole lub placówce; 
 

12) prace uczniów ze sprawdzianu próbnego sprawdzają nauczyciele naszej szkoły; 
 

13) prace uczniów ze sprawdzianu sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji  
                  egzaminatorów; 
 

14) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym  
   terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w innym terminie  
   wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w miejscu  
   wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej; 

 
15) uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku szkolnego,  

powtarza klasę szóstą; 
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16) wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na 
świadectwie ukończenia szkoły. Wynik sprawdzianu przekazuje się uczniowi 

   w formie zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 
 

17) szkoła analizuje wyniki sprawdzianu; 
 

18) dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych odrębnymi 
                  przepisami. 
 
 
     18.  Uczestnictwo ucznia w procesie oceniania:  
 

1) bieżące diagnozowanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez: 
 

a) prace  pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki); 
b) prace domowe; 
c) odpowiedzi ustne;  
d) prace długoterminowe (projekty, rozprawki, referaty, wypracowania, sprawozdania, 

zadania problemowe); 
e) aktywność na lekcji; 
f) pracę w grupach; 
g) ćwiczenia praktyczne; 
h) inne formy aktywności (przygotowanie i udział w konkursach); 

 
2) prace klasowe i sprawdziany: 

 
a) prace klasowe i sprawdziany obejmujące większy zakres materiału muszą być   
      zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym w ciągu dnia       

może się odbyć jedna taka praca pisemna, a w tygodniu nie więcej niż trzy; 
b) uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego w pracy klasowej lub  
      sprawdzianie; 
c) nauczyciel ma obowiązek dokonania odpowiedniego wpisu ołówkiem w dzienniku 

lekcyjnym; 
d) w przypadku nieobecności nauczyciela na lekcji, na której zaplanowana była praca 

pisemna, nauczyciel ustala z uczniami nowy termin;  
e) w przypadku zmiany terminu pracy pisemnej dokonanej na prośbę uczniów w ciągu 

tygodnia mogą się odbyć więcej niż trzy takie prace; 
 

3) prace pisemne oceniane są w następujący sposób: 
 

      0 – 29%                   - ocena niedostateczna  
                  30- 49%                   -  ocena dopuszczająca 
                  50- 66%                   -  ocena  dostateczna 
                  67- 86%                   -  ocena dobra 
                  87- 98%                   -  ocena bardzo dobra 
                  98% - 100%             -  ocena celująca 
 

4) uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od 
oddania sprawdzonych i ocenionych prac; 

 
5) poprawiona ocena świadczy o postępie ucznia w nauce i jest wpisywana obok oceny  

   niedostatecznej; 
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6) kartkówki obejmujące zakres materiału z 2-3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane  
i mogą podlegać poprawie zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania; 

 
7) nie ocenia się ucznia do trzech dni po usprawiedliwionej, trwającej co najmniej jeden 

tydzień, nieobecności na zajęciach edukacyjnych; 
 

8) nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych; 
 

9) niewłaściwe zachowanie ucznia na lekcji nie ma wpływu na ocenę z danego przedmiotu; 
 

10) respektuje się postanowienia samorządu uczniowskiego zaakceptowane przez radę  
   pedagogiczną; 

 
11) pozytywną formę aktywności szkolnej oznacza się znaczkiem „+” i otrzymuje się go za: 

 
a) przygotowanie dodatkowych materiałów; 
b) aktywne rozwiązywanie problemów;  
c) aktywną pracę na lekcji; 
d) aktywną pracę w grupach; 
e) pomoc koleżeńską; 
 

                  Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 
 

12) negatywną formę aktywności szkolnej oznacza się znaczkiem „-‘’i otrzymuje się 
   go za: 
 

a) brak przyborów szkolnych niezbędnych na lekcji; 
b) brak zeszytu, książki, zeszytu ćwiczeń; 
c) brak niezbędnych materiałów do przeprowadzenia lekcji; 
d) niewykonywanie prostych i typowych czynności w toku lekcji (nie są one związane 
      z wolnym tempem pracy ucznia); 
e) uchylanie się od pracy w grupach; 

 
                  Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 
       

13) oceny za aktywność szkolną wystawiane są na bieżąco; 
 

14)  za brak pracy domowej nie zgłoszony wcześniej, a stwierdzony przez nauczyciela  
                   sprawdzającego pracę ucznia otrzymuje on ocenę niedostateczną. 
 
      19.  Informowanie rodziców (prawny opiekunów) o postępach ucznia:  

 
1) o ustalonej ocenie śródrocznej i rocznej informuje wychowawca na zebraniu z rodzicami 

w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły po posiedzeniu rady pedagogicznej 
zatwierdzającym klasyfikację śródroczną lub roczną; 

 
2) o aktualnych postępach ucznia w nauce informuje się na zebraniach z rodzicami; 

 
3) zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informacje o uczniach  

                  w stałych terminach podanych przez nauczycieli 
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      20. Tryb odwoławczy:  
 

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 do 7 
dni po zakończeniu 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 lub jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni    
opiekunowie) nie zgadzają się ze śródroczną lub roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych lub klasyfikacyjną ocena zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która: 

 
a) 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; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

c) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 
 

3) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami); 
 

4) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się najpóźniej w dniu 
   poprzedzającym posiedzenie rady pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji; 

 
5) sprawdzian przeprowadza  komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład  

   komisji wchodzą: 
 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzących takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne; 
 
6) nauczyciel  prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

   w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim    
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminującego nauczyciela z innej szkoły 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

   w której powołany nauczyciel jest zatrudniony; 
 

7) z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu,   
         pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

            Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych  
            odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 
 

8) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
            w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym,   
            wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 
 

9) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor szkoły powołuje 
            komisję w składzie: 
  

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący; 
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b) wychowawca klasy; 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne    
      w danej klasie; 
d) pedagog; 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
f) przedstawiciel rady rodziców; 

 
 

10) z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia,  
                  wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 
 

11) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; 

 
12) przepisy ust. 21 pkt1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 
Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego.  

 
13) Decyzja komisji jest ostateczna. 

 
      21. Procedury składania i załatwiania skarg w sprawie łamania w szkole praw ucznia: 
 

1) uczniowie, ich rodzice (prawni opiekunowie) mogą składać skargi w formie pisemnej  
                  do dyrektora szkoły poprzez sekretariat szkoły; 
 

2) skargi w formie ustnej przyjmuje w godzinach pracy dyrektor, wychowawca lub  
                  pedagog szkolny; 
 

3) wszystkie skargi odnotowuje się w szkolnym rejestrze skarg prowadzonym przez  
            sekretariat szkoły; 

 
4) skargi rozpatruje powołana przez dyrektora komisja w składzie:  

 
a) dyrektor szkoły jako przewodniczący, 
b) wychowawca klasy, 
c) pedagog szkolny, 
d) opiekun samorządu uczniowskiego.  

 
5) w przypadku, gdy skarga dotyczy członka komisji lub jej przewodniczącego, to w jego  

miejsce dyrektor powołuje inna osobę z grona nauczycieli; 
 

6) komisja bada zasadność skargi zapoznając się z jej treścią, sprawdzając odpowiednią  
      dokumentację, wysłuchuje osobę, której dotyczy skarga oraz inne osoby mające   

                  stosowną wiedzę i mogące pomóc w jej rozpatrzeniu; 
 

7) z  posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający datę posiedzenia, skład  
                   komisji, streszczenie treści skargi, przyjęte rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem,  
                   propozycje wniosków oraz podpisy członków komisji; 
 

8) dyrektor zatwierdza protokół z prac komisji oraz podejmuje odpowiednią decyzję;  
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9) dyrektor w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły zawiadamia 
osoby wnoszące skargę o sposobie jej załatwienia;  

 
10) w przypadku uzyskania od dyrektora odpowiedzi niezadowalającej skarżącego, 

przysługuje mu możliwość odwołania się do Pomorskiego Kuratora Oświaty.  
 
 
      22. Ewaluacja WSO: 
                  

1) Na zakończenie roku szkolnego wskazane jest dokonanie analizy systemu oceniania  
                  w szkole. 
 
 

§ 5 
 

 
      1. Szkoła organizuje w ramach zajęć dodatkowych: 

 
1) gimnastykę korekcyjną dla uczniów mających wady postawy, prowadzoną przez  

   nauczyciela specjalistę; 
 

2) zespoły wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla uczniów mających   
         problemy z przyswojeniem bieżącego materiału, prowadzone przez nauczyciela  
         danego przedmiotu; 
   

3) zespoły korekcyjno – kompensacyjne w klasach I – III dla uczniów mających trudności   
         w czytaniu i pisaniu, prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 
 

4) kółko regionalne dla dzieci interesujących się swoim regionem, jego historią  
      i językiem, prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej; 

 
5) zespół wokalno – taneczny dla dzieci uzdolnionych muzycznie i ruchowo; 

 
6) kółko plastyczne; 

 
7) kółko ekologiczne; 

 
8) inne kółka zgodne z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. 

 
 

2. Zajęcia dodatkowe odbywają się w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, zgodnie  
z arkuszem organizacyjnym szkoły i ujęte są w tygodniowym planie zajęć edukacyjnych. 

 
3. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków   
      finansowych. 
 
4. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach klasowych i międzyklasowych. 
 
5. Liczbę uczestników zajęć dodatkowych regulują odrębne przepisy. 

 
6. Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych ustala i nadzoruje dyrektor szkoły. 

 
7. Zajęcia dodatkowe dla uczniów mogą być organizowane na wniosek rady pedagogicznej, 

rodziców i uczniów. 
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§ 6 
 

 
      1.  Nauczyciele – wychowawcy rozpoznają potrzeby w zakresie opieki nad uczniami  
           poprzez: 
 

1) diagnozę potrzeb w zakresie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów; 
 

2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów; 
 

3) diagnozę sytuacji rodzinnej uczniów. 
 
      2.  Uczniowie wymagający opieki są objęci odpowiednimi, dostępnymi formami opieki  

poprzez: 
 
1) dodatkową opiekę na zajęciach świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, prowadzonej   

      przez nauczyciela szkoły; 
 

2) właściwą opiekę podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych, realizowaną  
      w formie nauczycielskich dyżurów; 
 

3) udział w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego i terapeutę; 
 

4) specjalne formy pracy opiekuńczej dla uczniów klasy I oraz dla uczniów klasy IV,  
           rozpoczynających naukę w naszej szkole, zawarte w planach wychowawczych klas. 

 
 

3.  Szkoła wykorzystuje swoje możliwości zaspakajania potrzeb uczniów w zakresie opieki  
            i współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną poprzez: 

 
1) systematyczne rozpoznawanie potrzeb uczniów w celu udzielenia im pomocy i wsparcia; 

 
2) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją, sądem, kuratorami 

sądowymi, GOPS; 
 

3) zapewnienie uczniom dodatkowego wsparcia w specjalistycznych instytucjach; 
 

4) zapewnienie na miarę istniejących możliwości różnorodnych form pomocy materialnej 
uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez: 

 
a) zwolnienie uczniów z opłaty składki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych   

wypadków; 
b) dożywianie; 
c) organizowanie akcji „szklanka mleka”; 
d) drobną pomoc rzeczową; 
e) pomoc w uzyskaniu stypendium socjalnego dla uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej; 
f)    organizowanie wycieczek w ramach stypendium socjalnego.  

 
 

4. Zadania opiekuńcze szkoły są planowane i systematycznie realizowane poprzez: 
 

1) opracowywanie planu pracy pedagoga, w którym zawarte są działania opiekuńcze; 
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2) zorganizowane prowadzenie profilaktyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem  
                  uczniów potencjalnie zagrożonych; 
 

3) uwzględnienie profilaktyki wychowawczej w programie wychowawczym szkoły; 
 

4) opracowanie nauczycielskiego programu profilaktycznego. 
 
 

5.  Uczniowi zagrożonemu nie kontynuowaniem nauki w klasie programowo wyższej szkoła  
    stwarza w miarę możliwości szansę uzupełnienia braków poprzez: 
 

1) wyznaczanie dodatkowych terminów zaliczania koniecznego materiału dydaktycznego  
   objętego programem nauczania; 
 

2) tworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej; 
 

3) udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z pedagogiem. 
 
 

§ 7 
 

 
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pucku poprzez: 
 

1) udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu dziecka na badania psychologiczno -   
   pedagogiczne; 
 

2) organizację szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej z udziałem pracowników 
                  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pucku; 
 

3) udział pedagoga szkolnego w konferencjach pedagogów, oraz w kursach i szkoleniach  
   organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pucku; 

 
4) zasięganie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pucku w sprawie  

                  odroczenia lub przyśpieszenia obowiązku szkolnego, a także spełniania obowiązku    
                  szkolnego poza szkołą. 
 

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni  
      psychologiczno – pedagogicznej, publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej,  

            dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  
            u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  
            w uczeniu się. 
 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
      indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na  
      podstawie tego orzeczenia. 
 

§ 8 
 

 
1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki; 
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2. Udział rodziców uczniów w życiu szkoły jest znaczący i są oni zaangażowani we wszystkie 
możliwe obszary działalności szkoły: 

 
1) w szkole istnieje reprezentacja rodziców, jej udział w życiu szkoły jest znaczący; 

 
2) opinie i oczekiwania rodziców są uwzględniane w planowaniu oraz mierzeniu jakości  

                  pracy szkoły; 
 

3) rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając  
   ją jednocześnie w miarę swoich możliwości; 

 
4) szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyczny jest uzgodniony  

   z rodzicami i przez nich akceptowany. 
 

3.  System kontaktów szkoły z rodzicami spełnia potrzeby i oczekiwania rodziców  
            oraz zapewnia im dostęp do informacji: 

  
1) szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami na zebraniach 

oraz w wyznaczonych przez nauczycieli godzinach konsultacji; 
 

2) rodzice otrzymują regularne informacje o postępach, trudnościach i specjalnych  
      uzdolnieniach edukacyjnych swoich dzieci;  
 
3) rodzice są na bieżąco zapoznawani z efektami pracy szkoły; 

 
4) rodzicom znane są wymagania edukacyjne formułowane przez nauczycieli i sposoby  
      sprawdzania osiągnięć; 

 
5) rodzice są zapoznawani z zasadami oceniania i klasyfikowania ucznia oraz z trybem  
      odwołania od klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i rocznej. 

 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ III 
          

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 
 

§ 1 
 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 
 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą szkoły          
   i reprezentuje ją na zewnątrz; 
 

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły; 
 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 
 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 
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5) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 
szkoły, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku 
szkolnego poza szkołą i przeprowadzeniem egzaminu klasyfikacyjnego; 

 
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących 

                  i czuwa nad ich zgodnością z przepisami prawa; 
 

7) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący; 
 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

 
9) zobligowany jest do tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej 
      pracy i wychowanków oraz zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań 
      i doskonaleniu zawodowym; 
 
10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego 
      w  szkole w ostatnim roku nauki;  

 
11) współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego 

współdziałania;  
 

12) współpracuje z komórką do spraw nieletnich i patologii oraz z dzielnicowym                                       
najbliższej jednostki policji; 
 

13) rozstrzyga sprawy sporne między organami; 
 

14) dba o powierzone mienie; 
 

15) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zasięgnięciu opinii rady   
      pedagogicznej; 

 
16) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków  
      określonych odrębnymi przepisami; 

 
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

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

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
 
2) przyznawania nagrody oraz wymierzania kary porządkowej; 
   
3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

                  nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników; 
 

4) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego po 
      zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych 
      przypadkach  spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą; 
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5) przydziału nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,   

                  wychowawczych i opiekuńczych; 
         

6) przydziału zakresu czynności pracownikom nie będącym nauczycielami; 
 
7) określania zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników; 

 
8) współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, 
      w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami; 

 
9) administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym  
      regulaminem i rocznym planem finansowym ZFŚS; 
 
10) zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 
11) nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły; 

 
12) egzekwowania przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego 
      w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły; 

 
13) organizacji przeglądu technicznego obiektów szkolnych, prac konserwacyjno –   

                  remontowych i okresowej inwentaryzacji majątku szkolnego. 
 

      3.   Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym  
            ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności   
            szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jakości pracy szkoły. 
 
      4.   Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego. 
 
      5.   Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. 
 
      6.   Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

§ 2 
 
 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania 
dotyczące kształcenia i wychowania. 

 
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

 
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej; 
 

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
Zebrania mogą być organizowane także na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady rodziców lub na wniosek co najmniej  

           1/3 członków rady pedagogicznej. 
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6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

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

 
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

 
1) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzanie    
      po zaopiniowaniu przez radę rodziców; 

 
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

 
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów; 

 
4) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu 

                 odwoławczego od tych ocen; 
 

5) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych; 
 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
 

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

8) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym (wewnątrzszkolny  
                  system oceniania, klasyfikacji oraz promowania uczniów). 
 
 
 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
 

1) projekt organizacyjny pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
      i pozalekcyjnych; 

  
2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

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

                 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  
                 wychowawczych i opiekuńczych; 
 

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 
 

6) szkolny zestaw programów; 
 

7) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzania lub odwoływania  
                  z kierowniczych funkcji szkoły. 
 

9. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 
10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej  

            są protokołowane. 
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11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 
12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
 

 
 

§ 3 
 

1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych  
       w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.  
 
3. W wyborach, o których mowa w punkcie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

5. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców określa 
regulamin rady rodziców.  

 
6. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie 
do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności: 

 
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji   
      celów i zadań szkoły; 

 
2) współpraca ze środowiskiem szkoły, środowiskiem lokalnym i zakładami pracy; 

 
3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad   

                  użytkowania tych funduszy; 
 

4) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do: 
 

a) znajomości zasad i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i klasie; 
b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego 

postępów lub trudności; 
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 
d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 
 
 

     7.   Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu              
    prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
            i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.   
 
     8.    Do kompetencji rady rodziców należy: 

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

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz         
do potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania                   
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;  

  
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły. 
 
 
 

§ 4 
 

 
     1.    Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Władzami samorządu są: 
 

1) na szczeblu klas: samorządy klasowe; 
 

2) na szczeblu szkoły: rada uczniowska. 
 

 
2.   Do zadań rady uczniowskiej należy: 

 
1)  przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego; 

 
2)  występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia 

                   szkolnego i sposobem ich wykonywania; 
 

3)  gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego; 
 

4)  wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły; 
 

5)  proponowanie kandydata na opiekuna samorządu; 
 

6) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela. 
 
     3.    Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi  wnioski  
            i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania 
            podstawowych praw uczniów, takich jak: 
 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania; 
 

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

3) prawo do zorganizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie odpowiednich  
                  proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych                         

zainteresowań; 
 

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  
      rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 
     4.    Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego. 
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     5.    Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie  
samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 
 
 

§ 5 
 
 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.  

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:  

1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów: 
 

a) diagnoza środowiska i sytuacji szkolnej ucznia; 
b) okresowa ocena sytuacji wychowawczej; 
c) diagnoza realizacji obowiązku szkolnego; 
d) rozpoznawanie warunków życia; 
e) rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych; 
f) rozpoznawanie zasobów ucznia; 

 
2)  Udzielanie wsparcia uczniom w procesie edukacyjno – wychowawczym: 
 

a) analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych; 
b) określanie form pomocy odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb; 
c) organizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczo – kompensacyjnych; 
d) udzielanie wsparcia i pomocy indywidualnej w sytuacjach trudnych dla ucznia  

                        powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych, kłopotów  
rodzinnych; 

e) opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  
  
            3)  Udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom w procesie edukacyjno – wychowawczym: 
 

a) wspieranie nauczycieli w działaniach opiekuńczo – wychowawczych; 
b) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności                                

          w wychowywaniu dzieci; 
c) współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także     

                        z trudnościami w nauce wynikającymi z innych przyczyn; 
 
            4)  Planowanie i koordynowanie zadań wynikających z programu wychowawczego 
  i profilaktycznego szkoły; 
            
            5)  Działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży: 
 

a) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie w szkole różnych form zajęć         
  profilaktyczno – wychowawczych;  

b) pomoc w realizowaniu zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej;  
 
            6)  Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,  
    rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez ucznia kierunku kształcenia i zawodu; 
 
            7)  Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej i rzeczowej uczniom  
   znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
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            8)  Utrzymywanie stałej współpracy z pracownikami szkoły oraz organizacjami 
                  i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.  
 
 

 
§ 6 

 
 

1. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym rady pedagogicznej w związku 
      z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z przepisami prawa, a w szczególności: 
 

1)   wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z przepisami prawa;  
 
2) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej; 
 
3) reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet; 

 
4) bezpośrednio współpracuje z radą rodziców i radą uczniowską; 
 
5) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

 
6) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem; 

 
7) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie; 

 
8) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu; 

 
9) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku  

                 z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych  
                 organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów. 
 

2. Jeżeli uchwała rady pedagogicznej jest niezgodna z przepisami prawa lub ważnym interesem 
szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie. W terminie dwóch tygodni uzgadnia z radą 
pedagogiczną sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku 
uzgodnienia niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 
w razie jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 
szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ  IV 
 

ORGANIZACJA  SZKOŁY 
 
 

§ 1 
 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
      w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów   

określonych planem nauczania. 
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2. Dopuszcza się łączenie uczniów w zespoły międzyklasowe na zajęcia wychowania 

fizycznego, techniki, informatyki. 
 

3. Podział na grupy dotyczy zajęć z informatyki i języka obcego w oddziałach liczących 
powyżej 24 uczniów. 

 
4. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można 

dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 
 

5. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących  
      od 12 do 26 uczniów. 

 
6. W szkole tworzy się oddział przedszkolny realizujący zadania w ramach obszarów       
      działalności edukacyjnej, którymi to obszarami są: 

 
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi  

                  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 
 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; 
 

3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku; 
 

4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 
 

5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 
      i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

 
6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

 
7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

 
8) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; 

 
9) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 

 
10) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne; 

 
11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych; 
 

12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 
zagrożeń; 

 
13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

 
14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

 
15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

 
16) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 

 
17) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie   
      pierwszej szkoły podstawowej. 
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§ 2 
 
 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 
systemem klasowo-lekcyjnym. 

 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 
3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne 

zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania: szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala 
nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 
4. Zajęcia dodatkowe prowadzone w grupach międzyklasowych poza systemem klasowo 

lekcyjnym trwają 45 minut. 
 

5. Pierwsze półrocze trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do piątku trzeciego tygodnia  
      stycznia, drugie półrocze trwa od poniedziałku czwartego tygodnia do zakończenia  
      roku szkolnego. 

 
 

 
§ 3 

 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 
samokształcenia jak również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

 
2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

 
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

 
2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę; 

 
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni. 

. 
3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 
 

1) kształcąco - wychowawczą  poprzez: 
 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych; 
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 
c) kształcenie kultury czytelniczej; 
d) wdrażanie do poszanowania książki; 
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym. 

 
2) opiekuńczo – wychowawczą poprzez: 
 

a) współdziałanie z nauczycielami; 
b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych; 
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 
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d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce. 
 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy 
szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni    
do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. 

 
5. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów w czasie zajęć lekcyjnych        

i poza nimi. 
 
6. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza: 

 
1)   koordynowanie pracy w bibliotece poprzez: 
 

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 stan czytelnictwa; 
e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki. 

 
2) praca pedagogiczna: 
 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami; 
b) udostępnianie zbiorów; 
c) udzielanie informacji bibliotecznych, rozmowy z czytelnikami o książkach; 
d) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 
e) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie   
      z programem; 
f) udostępniane nauczycielom, opiekunom potrzebnych materiałów; 
g) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa; 
h) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach; 
i) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa; 
j) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych; 
k) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów. 

 
3) praca organizacyjna: 
 

a) gromadzenie zbiorów i ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
b) opracowanie biblioteczne zbiorów; 
c) selekcja zbiorów i ich konserwacja; 
d) organizowanie warsztatu informacyjnego; 
e) wydzielenie księgozbioru podręcznego; 
f) prowadzenie katalogów; 
g) udostępnianie zbiorów. 

 
4) współpraca z rodzicami i instytucjami: 

 
a) w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów; 
b) w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz  współpracuje z bibliotekami poza 

szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi. 
 

7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne). 
 
8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, a w szczególności: 
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1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie; 
 
2) zapewnia środki finansowe; 

 
3) zapewnia nauczycielowi bibliotekarzowi godziny do prowadzenia lekcji bibliotecznych; 

 
4)   zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć, hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

 
 

 
§ 4 

 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego 
roku szkolnego, zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacji szkoły 
zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja. 

 
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych. 

 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 
organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 
4. Dla klas I – III określa się ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone 

ramowym planem nauczania, natomiast szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala 
nauczyciel. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 
 

§ 1 
 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny 
za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 

 
2. Nauczyciel obowiązany jest  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym   

            mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  
            i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego  
            rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać uczniów  
            w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
            w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie   
            u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju 
            i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, a w szczególności: 
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1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć  
                  lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć 

            i zasadami współczesnej dydaktyki; 
 

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, 
      krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy,     
      umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie; 

 
3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań  
      w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych  
      jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne; 
 
4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać 

                  wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego; 
 

5) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektywy  
      i konieczność postępu społecznego; 

 
6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne   
      i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych,       

wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka; 
 

7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji; 
 

8) gromadzić materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe opracowania   
      poszczególnych wycinków pracy szkoły.  

 
 
      3.   Do obowiązków nauczyciela należy: 
 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 
                  bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 

2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę, 
 

3) przestrzeganie zapisów statutowych; 
 

4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 
 

5) usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi szkoły o ich 
występowaniu; 

 
6) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych; 

 
7) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

 
8) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

 
9) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

 
10) dbanie o poprawność językową, własną i uczniów; 

 
11) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 
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12) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 
 

13) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny; 
 

14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom  
      i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli; 
 
15) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły; 

 
16) stosowanie aktywizujących metod pracy; 

 
17) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych  
      form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

 
18) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów  
      sportowych i innych konkursów; 

 
19) udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz 

zachowaniu; 
 

20) wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 
      materialnej; 

 
21) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy  
      potrzebują; 

 
22) opracowywanie lub wybór  programów nauczania z poszczególnych zajęć  

edukacyjnych; 
 

23) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz   
      przedstawianie ich na zebraniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących pracę  
      szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego. 

 
4.   Nauczyciel ma prawo do: 

  
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 
 

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno –wychowawczego 
programu nauczania; 

 
3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – Karta Nauczyciela; 

 
4) ustalenia innego niż pięciodniowy tydzień pracy w przypadku dokształcania się,  
      wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku jeżeli wynika to 
      z organizacji pracy szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły; 

 
5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do   
      nagrody  jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu  
      określone są w ustawie – Karta Nauczyciela; 

 
6) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych  
      w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek  
      sfery budżetowej; 
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7) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze; 

 
8) odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla 
      oświaty i wychowania; 

 
9) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły 
      i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych; 

 
10) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami; 

 
11) oceny swojej pracy;  

 
12) zdobywania stopni awansu zawodowego; 

 
13) opieki ze strony opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy); 

 
14) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa  
      w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego  
      proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym   
      roku szkolnym. 

 
 

5.   Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub 
uchybienia przeciwko porządkowi pracy; 

 
6. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w kodeksie pracy, 

wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy; 
 

7. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: 
 

1) nagana z ostrzeżeniem; 
 

2) zwolnienie z pracy; 
 

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim 
                  w okresie 3 lat od ukarania; 
 

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 
 
      8.   Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania  
            i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta Nauczyciela. 
 
      9.   Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie – Karta Nauczyciela. 
        
    10.   Szkoła zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami na stanowiskach: sekretarz  
            szkoły, woźna, pracownik do prac lekkich, sprzątaczka. 
 
    11.   Do podstawowych obowiązków pracownika należy: 
 

1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy; 
 
2) przestrzeganie obowiązującego w szkole regulaminu pracy i ustalonego porządku            
      oraz czasu pracy; 
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3) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych; 
 
4)   przestrzeganie przepisów i zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych; 

 
5)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego w szkole; 

 
6)   dbanie o dobro szkoły, ochronę jej mienia oraz zachowanie tajemnicy informacji,  
        których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę szkołę, jej pracowników  
        i wychowanków; 

 
7) przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej i gospodarczej. 

 
    12.   Szczegółowy zakres obowiązków pracowników nie będących nauczycielami określa  

      dyrektor szkoły. 
 

    13.    W arkuszu organizacyjnym szkoły umieszcza się corocznie liczbę etatów nauczycielskich 
              i innych pracowników szkoły. 
 
 
 

§ 2 
 

 
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo – zadaniowe. 
 
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu. 

 
3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

 
1) ustalanie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; 

 
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji  

                  programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 
                  podjęcia decyzji w sprawie wyboru programu nauczania; 

 
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów     
      badania wyników nauczania; 

 
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
       metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

 
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  
     i eksperymentalnych programów nauczania. 

 
 

 
§ 3 

 
 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu            
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 
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2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę 
możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy  powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 

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

 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz  
      przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

 
2) inspirowanie działań zespołowych uczniów; 

 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz 

                  między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań w szczególności: 
 

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków; 
 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 
 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 
uczniowski; 

b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 
 

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

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
 

a) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci; 
b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych; 
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 

 
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi   
      kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz   
      zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej  
      pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN  
      w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

 
6) organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i zachowaniu  
      ucznia; 

 
7) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany 
      do zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej uczniowi ocenie 
      niedostatecznej z przedmiotu, a na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem  
      Rady Pedagogicznej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych  
      i rocznych. 
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6. Wychowawca  wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy. 
 
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej    

ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych     
w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych naukowych. 

  
8. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na dobór 

lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy. 
 

9.   Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy: 
 

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji; 
 

2) na zebraniu rodziców uczniów, w której wychowawstwo pełni dany nauczyciel,  
                  zgłoszony zostanie taki wniosek większością ¾ głosów obecnych przy obecności 
                  na zebraniu ¾ liczby rodziców. 
 

10. Ostateczną decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

 
11. Warunkiem przedłożenia sprawy zmiany wychowawcy radzie pedagogicznej, jest pisemne 

sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby 
domagające się zmiany. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
 

 
 

§ 1 
 
 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 
ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. 

 
2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

            w oddziale przedszkolnym, zorganizowanym w szkole. 
 

3. Na wniosek rodziców (prawnych  opiekunów) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć 
dziecko sześcioletnie po uzyskaniu opinii publicznej lub niepublicznej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej lub gdy  uczęszczało do przedszkola w roku szkolnym 
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. 

 
4. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 

            odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka           
do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu 
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
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5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 
 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 
 
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 
     jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły wymaga 
     zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 

 
 

 
§ 2 

 
 
      1.   Uczeń ma prawo do: 
 

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;   
 
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 
 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania; 
 

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 
 

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 
 

6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów; 
 

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; 
 

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
 

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych 
i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych); 

 
10)  w Dniu Dziecka  do uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, 

wycieczkach; 
 

11)  uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 
 

12)  korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków 
dydaktycznych, księgozbioru biblioteki; 

 
13)  korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz 

psychologicznej; 
 

14) udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych 
i rozrywkowych na terenie szkoły; 

 
15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających na terenie szkoły. 
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2.   Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy     
organizować imprezy klasowe i szkolne. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie imprez 
jest niedozwolone. 

 
3.   Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię   

psychologiczno – pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego 
w domu. 

 
4.   Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy ze strony nauczyciela, wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, samorządu szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców – 
zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i ugruntowania i poszerzenia 
swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań. 

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

prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie 
uzgodnionym. 

 
      6. Uczeń ma obowiązek: 
 

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności aktywnie uczestniczyć    
                  w zajęciach lekcyjnych; 
 

2) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się; 
 

3) brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich  
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych; 

 
4) godnie reprezentować szkołę; 

 
5) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania; 

 
6) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów 

oraz ich rodziców; 
 

7) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią; 
 

8) dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne; 
 

9) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także  
      przed ich rozpoczęciem w czasie przerw; 

 
10) przeciwstawiać się objawom brutalności; 

 
11) nie palić tytoniu,  nie pić alkoholu,  nie używać narkotyków i innych środków     
      odurzających; 

 
12) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne; 

 
13) dbać o swój wygląd oraz nosić odpowiedni strój; 

 
14) uzupełniać braki wynikające z absencji; 

 
15) odrabiać prace domowe; 
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16) naprawić wyrządzone przez siebie szkody niematerialne. 
 

7. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu. 
 

8. Uczniom zabrania się używania w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych telefonów 
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

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

pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub 
grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania. 

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

skończonych zajęciach. 
 

11. W okresie ustalonym przez dyrektora szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. 
W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia. 

 
12. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych. 

 
13. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica 

(prawnego opiekuna). 
 

14. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka ucznia, jako podstawowego 
dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszystkie zwolnienia powinny być 
odnotowane w dzienniczku. 

 
15. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu          

do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności.        
Po tym terminie nieobecności będą uznawane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. 

 
 
 

§ 3 
 

 
1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń 

może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 
 

1) pochwałę wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy lub społeczności szkolnej; 
 

2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli; 
 

3) nagrodę od rady pedagogicznej w formie listu pochwalnego do rodziców; 
 

4) dyplom uznania od dyrektora szkoły; 
 

5) nagrodę rzeczową od rady rodziców na wniosek rady pedagogicznej; 
 

6) nagrodę rzeczową od samorządu szkolnego; 
 

7) świadectwo z wyróżnieniem. 
 

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje 
się na świadectwie szkolnym. 



 46

 
3. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego 

poprzez: 
 

1) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy klasy udzielone w indywidualnej rozmowie 
      z uczniem; 

 
2) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły udzieloną w indywidualnej rozmowie 
      z uczniem; 

 
3) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 

 
4) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

 
5) obniżenie oceny zachowania;  

 
6) przeniesienie do równorzędnej klasy; 

 
7) przeniesienie do innej szkoły na wniosek rady pedagogicznej za zgodą Pomorskiego 

Kuratora Oświaty. 
 
      4.   Za przewinienie uczeń otrzymuje jeden rodzaj kary. 
   
      5.   Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni), lub  
            przedstawiciele samorządu szkolnego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora  
            szkoły w terminie 2 dni od dnia nałożenia kary. 
 
      6.  Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym rady uczniowskiej, 
            a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady  

      pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 
 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 
 

2) odwołać karę; 
 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 
 
 
      7.   Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 
 
      8.   Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznawanej mu nagrodzie 
            lub zastosowanej wobec niego karze. 

 
 

 
§ 4 

 
 

1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Pomorskiego 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 regulaminowe 
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      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. kradzieży, wymuszania, zastraszania. 

 
 

 
§ 5 

 
 

1.   Szkoła w bezpieczny i funkcjonalny sposób wykorzystuje budynek i jego otoczenie: 
 

1) budynek szkoły umożliwia jej funkcjonowanie; 
 

2) przestrzeń jest zagospodarowana w sposób optymalny dla pracy uczniów i nauczycieli, 
                  z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia; 
 

3) wszędzie panuje ład i porządek, poziom estetyczny wystroju zadowala uczniów, 
rodziców i nauczycieli; 

 
4) funkcjonują sale i pomieszczenia potrzebne do realizacji programów nauczania; 

 
5) szkoła w sposób optymalny wykorzystuje posiadaną bazę; 

 
6) stan techniczny obiektu i urządzeń gwarantuje pełne bezpieczeństwo. 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII  
 

GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY 
 
 

§ 1 
 
 

1. Gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach wyrażonych w: 
 

1) ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.); 

 
2) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 

ze zm.); 
 

3) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm.); 

 
4) innych ustawach mających wpływ na gospodarkę finansową; 

 
5) aktach wykonawczych do ww. ustaw. 
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§ 2 

 
 

1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej szkoły. 
 
2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową szkoły zgodnie z udzielonym 

pełnomocnictwem przez Wójta Gminy Puck na mocy art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami). 

 
3. Dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły                      

i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

 
4. Wszystkie umowy zawierane przez dyrektora szkoły posiadają kontrasygnatę Skarbnika 

Gminy Puck lub osoby przez niego upoważnionej. 
 

5. Szkoła dokonuje gromadzenia i wydatkowania środków publicznych na podstawie planu 
finansowego szkoły. 

 
6. Plan finansowy szkoły jest opiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez 

dyrektora szkoły. 
 
 

7. Każda zmiana planu finansowego wymaga opinii rady pedagogicznej i zatwierdzenia przez 
dyrektora szkoły. 

 
8. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej 

szkoły ustala dokumentację zasad (polityki) rachunkowości oraz procedury kontroli 
finansowej. 

 
9. Wydatków związanych z dożywianiem dzieci z rodzin o niskich dochodach dokonuje się na 

podstawie decyzji administracyjnej. 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ  VIII 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
    
     1.    Pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek  
            umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak: 
 

1) świadectwa – świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły; 
 
2) legitymacje szkolne; 

 
3) akt nadania nauczyciela kontraktowego. 

 
      2.   Zmiany w używaniu pieczęci przez szkołę należy ustalić z organem prowadzącym szkołę. 
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      3.   Szkoła posiada sztandar z godłem Rzeczpospolitej z jednej strony, pełną nazwą szkoły  
             i czarnym gryfem na niebieskim tle z drugiej oraz motywem haftu kaszubskiego. 
 
      4.   Sztandaru używa się podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 
  
      5.   Szkoła ma swój hymn: 
 

1) hymnem szkoły jest pieśń o patronie szkoły pt. ”Józef Dambek naszym patronem”; 
 

2) hymnem szkolnym rozpoczynają się apele, uroczystości, akademie szkolne, z wyjątkiem 
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, na których to uroczystościach śpiewany jest 
Hymn Państwowy. 

 
6. W dniu 10 października, w rocznicę nadania szkole imienia, szkoła obchodzi swoje święto.  
      Dzień ten jest wolny od zajęć dydaktycznych, ale odbywają się zajęcia wychowawcze                  
 i sportowo– rekreacyjne. 
 
7.   Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

 
1) uroczystości szkolnych; 

 
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji; 

 
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada 

pedagogiczna. 
 

8.   Przez strój galowy należy rozumieć: 
 

             1)  dla dziewcząt – ciemna spódniczka lub spodnie i biała bluzka; 
 
             2)  dla  chłopców – ciemne spodnie i biała koszula. 
 
 
 9.  Do  realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

 
1) 6 sal lekcyjnych; 

 
2) pracownię komputerową; 

 
3) pomieszczenie gimnastyki korekcyjnej; 

 
4) gabinet pedagoga i logopedy; 

 
5) pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego; 

 
6) gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski; 

 
7) szatnię szkolną; 

 
8) dyżurkę szkolną; 

 
9) sanitariaty; 

 
10)  bibliotekę (w budynku prywatnym); 
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11)  pomieszczenie na archiwum szkolne; 

 
12)  pomieszczenia gospodarcze; 

 
13)  boisko szkolne. 

 
 

10.  Zmian w Statucie dokonuje i uchwala rada pedagogiczna zwykłą większością głosów. 
 
 

      11. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora szkoły do publikacji tekstu ujednoliconego Statutu     
po dokonaniu 3 nowelizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Znowelizowany Statut szkoły (tekst ujednolicony) przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej 
Nr 15/2009/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku i wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2010 roku. 

 
 

 


