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ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Podstawę prawną działalności Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysło-

wie im. Władysława Reymonta stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wyda-

ne do niej przepisy wykonawcze oraz niniejszy Statut. 

 

§ 2 

Ilekroć w dalszych zapisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Namysłowie im Władysława Reymonta; 

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyj-

nymi w Namysłowie im. Władysława Reymonta; 

3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim –należy przez 

to rozumieć organy działające w Szkole; 

4) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców; 

5) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden oddział szkolny; 

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Namysłów, 

7) organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Opolskiego Kuratora 

Oświaty w Opolu. 

 

§ 3 

1. Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie im. Władysława Reymonta, 

zwana dalej szkołą, jest placówką publiczną. 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy progra-

mowej kształcenia ogólnego; 

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania eg-

zaminów, o których jest mowa w ustawie Prawo oświatowe. 

 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Reymonta 56 w Namysłowie. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Namysłów. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu. 

5. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Namysłowie im. Władysława Reymonta. 

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

7. Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Namysłowie im. Władysława Reymonta jest jednostką budżetową. 

 

§ 4 

1. W Szkole na podstawie odrębnych przepisów tworzy się następujące stanowiska 

kierownicze: 

1) Wicedyrektor szkoły, 

2) Kierownik świetlicy. 

2. W szkole funkcjonuje świetlica pełniąca funkcję opiekuńczo- wychowawczą. 

3. Szkoła prowadzi bibliotekę i czytelnię. 

4. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne, realizujące kształcenie uczniów niepełnosprawnych. 

5. Szkoła prowadzi oddziały sportowe. 

6. W szkole może być prowadzona innowacyjna i eksperymentalna działalność pedagogiczna na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
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7. Organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces edukacyjny i wychowawczy mogą, za zgo-

dą Dyrektora i Rady Rodziców, prowadzić działalność opiekuńczo- wychowawczą w formie 

zajęć pozalekcyjnych. 

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 
 

§ 5. 

MISJA SZKOŁY 

Wszechstronnie i efektywnie kształcimy uczniów dbając o ich harmonijny rozwój w atmosferze 

przyjaźni, bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. 

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, 

solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. 

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuń-

czo - wychowawcze orientujemy na dobro uczniów, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, 

społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów. 

Pracujemy z uczniami w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego, stosując efek-

tywne technologie nauczania i kształcenia. 

Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi do-

rosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza 

wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 

 

§ 6. 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Namysłowie im. Władysława Reymonta. 

Absolwent to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojej ojczyzny, regionu i naro-

du. Absolwent to człowiek: 

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 

b) twórczo myślący, 

c) umiejący skutecznie się porozumiewać, 

d) umiejący stale się uczyć i doskonalić, 

e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować. 

Absolwent to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy 

świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący 

zdrowy styl życia, altruista. 

 

Absolwent jest zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

§ 7. 
Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 

1. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczo- Pro-

filaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których 

mowa w odrębnych przepisach. 

2. W szczególności Szkoła: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim na po-

ziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły; 

2) zapewnia uczniom bogaty program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzy-

jające rozwojowi własnych zainteresowań; 

3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, między 

innymi poprzez: 

a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności 

turystyczno- krajoznawczej; 

b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia; 
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c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środo-

wisku, państwie, narodzie i społeczeństwie; 

d) zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądo-

wej i wyznaniowej; 

e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej; 

4) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, 

problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym; 

5) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samo-

dzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowa-

nia się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 

6) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do standardów i wymagań egzaminacyjnych; 

7) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec 

problemów ochrony środowiska; 

8) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmio-

tów nauczania; 

9) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym, 

10) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym. 

 

§ 8. 

Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności: 

1) umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmio-

towych, artystycznych i sportowych; 

3) nawiązuje współpracę z innymi instytucjami, organizacjami itp. w celu wzbogacenia procesu 

dydaktycznego; 

4) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy, artystyczne i zawody sportowe dla uczniów Szko-

ły; 

5) stosuje system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy. 

 

§ 9. 

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczeki-

wania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 

 

§ 10. 

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań 

Szkoły. 

 

§ 11. 
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności 

lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami spo-

łecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. 

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły 
§ 12. 

1. Praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszcze-

gólnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół. 

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. 

3. Program nauczania zawiera: 

1) szczegółowe cele edukacyjne; 

2) tematykę materiału edukacyjnego; 

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 
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4. Nauczyciel przedmiotu ( edukacji wczesnoszkolnej ) może wybrać program nauczania spośród pro-

gramów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów); 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opi-

nii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe. 

6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie. 

7. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły. 

8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów. 

9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 

programowej. 

 

§ 13. 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu (dwojgu) nauczycielom, zwanym dalej 

wychowawcami klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez 

cały okres funkcjonowania klasy. 

2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w 

oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej 

klasy. 

§ 14. 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 101 niniejszego statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie dyżurów. 

Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów zawiera Regulamin pełnienia dyżurów przez nau-

czycieli, 

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczegól-

nych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki 

zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wy-

maga; 

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i 

innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zaj-

mującymi się ruchem drogowym; 

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecz-

nych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje 

dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

14) ogrodzenie terenu szkoły; 

15) objęcie budynków i terenu szkoły szkolnym systemem monitoringu wizyjnego; 

16) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

17) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomiesz-

czeń gospodarczych; 

18) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi i kraty zabezpieczające 

otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów; 

19) wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia 

pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 
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20) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym 

dzieci niepełnosprawnych; 

21) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i 

wycieczkach poza teren szkoły; 

22) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

23) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego po-

przez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemiesz-

czanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

2. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania przez uczniów i osoby dorosłe obrazu i 

dźwięku bez wiedzy i zgody Dyrektora. Wyjątek stanowią nagrania audycji, imprez i uroczystości 

szkolnych, lekcji otwartych, na które zgodę wydał Dyrektor lub na lekcjach w celach edukacyjnych za 

zgodą i na polecenia nauczyciela. W tej sytuacji nie jest wymagana zgoda Dyrektora Szkoły. 

3. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach ochrony uczniów przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz w przypadkach naruszania przez uczniów 

postanowień Statutu Szkoły, określają Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń w Szkole Pod-

stawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. 

 

§ 15. 

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną 

nad uczniami, poprzez: 

1) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; 

2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w 

celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i 

materialnych, 

3) organizację wycieczek integracyjnych, 

4) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psycho-

loga szkolnego, 

5) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 

przedstawiciela dyrekcji; 

6) współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradniami specjalistyczny-

mi, 

7) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

8) organizowanie ,w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczania indywidualnego na 

podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

9) udzielanie pomocy materialnej, 

10) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców, sponsorów i innych instytucji. 

§ 16. 

1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. 

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega na: 

1) omawianiu zasad i respektowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny i ochrony 

zdrowia, 

2) sprawowaniu opieki nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez nauczy-

cieli prowadzących te zajęcia, 

3) sprawowaniu opieki w czasie przerw przez nauczycieli pełniących dyżury oraz innych pra-

cowników Szkoły, 

4) sprawowaniu opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wy-

cieczek (za zgodą Dyrektora organizatorzy mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli lub 

rodziców), 

5) realizacji zadań wychowania komunikacyjnego, 

6) zapewnieniu dzieciom z klas I – III, a w szczególnych wypadkach z klas IV –VIII pobytu w 

świetlicy szkolnej, 

7) umożliwieniu pozostawiania w Szkole podręczników i pomocy dydaktycznych, 

8) umożliwieniu uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, 

9) zapewnieniu uczniom pomocy pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego, 
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10) właściwym oznakowaniu ciągów komunikacyjnych i umieszczeniu w widocznym miejscu 

planu ewakuacji Szkoły. 

3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają Procedury orga-

nizowania wycieczek w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. 

 

§ 17. 

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) realizacje przyjętego w Szkole Programu wychowawczo- profilaktycznego; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z 

lekarzami, pedagogami i psychologami; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

5) działania pedagoga i psychologa szkolnego; 

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integra-

cyjnych, spotkań z psychologami i innymi specjalistami. 

 

§ 18. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje na początku każdego roku szkolnego ze-

spół nauczycieli i rodziców, powoływany przez Dyrektora Szkoły. Szkolny Program wychowawczo- 

profilaktyczny uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

 

§ 19. 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkol-

nego Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców szkoły. 

 

§ 20. 

1. W Szkole organizowana jest pomoc psychologiczno –pedagogiczna polegająca na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożli-

wianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wy-

chowawczo- profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

7) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kie-

runku; 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikają-

cych z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specy-

ficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Szczegółowe zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej określa 

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Namysłowie. 

 

§ 21. 

Do realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog i 

logopeda. Porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli pedagog, psycholog i logopeda udzielają, w 

zależności od potrzeb, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 
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§ 22. 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb eduka-

cyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne stosownie do potrzeb; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

§ 23. 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wa-

runków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej, 

2) występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i innych organizacji. 

§ 24. 

1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towa-

rzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 

 

§ 25. 

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjaz-

dów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 

 

§ 26. 

W realizacji zadań szkoła współpracuje z uczelniami, placówkami doskonalenia, poradniami specjali-

stycznymi i innymi organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 27. 

Osoby i instytucje wynajmujące pomieszczenia i obiekty szkolne na działalność odpowiadają za bez-

pieczeństwo uczestników w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć. 

ROZDZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje 
 

§ 28. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski; 

2. Organy szkoły działają zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i innymi aktami prawnymi regulującymi 

ich działanie. Funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy 

te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 

 

§ 29. 

1. Dyrektor szkoły, powołany zgodnie z odrębnymi przepisami, planuje, organizuje i nadzoruje statu-

tową działalność Szkoły: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 
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2. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim 

przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedago-

gicznej. 

 

§ 30. 
1. Do zadań Dyrektora szkoły należy szczególności: 

1) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, stwarzanie warunków sprzyjających podnoszeniu jej 

jakości pracy; 

2) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia 

zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej, 

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) powoływanie szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, gdy zachodzi taka potrzeba; 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) przedkładanie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż raz w ciągu roku wniosków i uwag ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

7) dbanie o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

8) podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestaw podręczników, który będzie obowiązy-

wał od początku następnego roku szkolnego; 

9) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S.U; 

10) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

11) udzielanie, na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie 

obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szko-

łą lub w formie indywidualnego nauczania; 

odraczanie od obowiązku szkolnego; 

12) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach określonych w statucie 

szkoły i decydowanie o jej zakończeniu; 

13) organizowanie uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym 

zajęć rewalidacyjnych; 

14) kontrola realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci, które 

temu obowiązkowi podlegają; kontrola spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w 

obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyj-

ne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

15)  wstrzymywanie wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamianie 

o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

16) zwalnianie uczniów z WF-u, informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy; 

17) udzielanie na wniosek rodziców zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 

nauki, obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

szkołą oraz określa warunki jego spełniania; 

18) udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasada-

mi określonymi w statucie; 

19) występowanie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych 

przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich. 

Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia, 

20) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

21) umożliwianie podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom; 

22) opracowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli; 

23) odpowiadanie za właściwą organizację egzaminu kończącego szkołę podstawową; 

24) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie orga-

nizacji praktyk studenckich. 

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
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1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodat-

kowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności 

należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku 

szkolnym i na placu szkolnym; 

5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estety-

kę i czystość; 

7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pe-

dagogicznej i Radzie Rodziców; 

9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowie-

dzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

10) dokonuje co najmniej 1 raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego 

urządzeń na placu zabaw; 

11) organizuje prace konserwacyjno –remontowe; 

12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z od-

rębnymi przepisami. 

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowni-

czych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych za-

trudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowa-

ne przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach sa-

morządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach 

urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom ad-

ministracji i obsługi szkoły; 

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowni-

ków; 

10) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

13) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ 

prowadzący; 

14) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

15) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

16) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym; 

17) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i za-

twierdzania; 

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

4.  Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

4) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;” 
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5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole. 

 

§ 31. 

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współ-

pracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonaw-

czymi do ustawy. 

 

§ 32. 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy 

pedagogiczni zatrudnieni w szkole. 

 

§ 33. 

1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej obejmują: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) w celu doskonalenia pracy szkoły ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedago-

gicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Szkoły, 

3) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

4) wnioski Dyrektora odnośnie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły, 

5) szkolny zestaw programów nauczania, 

6) inne sprawy związane z funkcjonowaniem Szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach, 

2) może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska osób pełniących stano-

wiska kierownicze w szkole. 

 

§ 34. 

Szczegółowe kompetencje i zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pe-

dagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. 

 

§ 35. 
1. W Szkole działa Rada Rodziców, jest organem kolegialnym i reprezentuje ogół rodziców przed 

innymi organami szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej Rady Oddzia-

łowej. 

2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzącego 

Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw Szkoły. 

3. Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł z przeznaczeniem na wspieranie działalności statutowej Szkoły. 

4. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

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

Szkoły, 

2) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora. 
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§ 36. 
Szczegółowe kompetencje i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie. 

 

§ 37. 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

2) samorządy klasowe lub ich przedstawiciele. 

2. Władze Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

2) zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

3) sekretarz. 

3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego wobec organów Szkoły. 

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa uchwalony przez 

uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym regulamin, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem. 

5. Dyrektor za pośrednictwem opiekunów współpracuje z organami Samorządu Uczniowskiego oraz 

zapewnia im organizacyjne i lokalowe warunki działania. 

6. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich określonych w Statucie sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących następujących 

praw uczniów: 

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

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce, 

3) prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między realizacją programu nauczania i wychowania a możliwością rozwijania własnych zaintere-

sowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi, 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 38. 

Zasady współdziałania organów szkoły. 

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwia-

jąc swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwa-

lone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w 

celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji 

konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompe-

tencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz 

uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umiesz-

czanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją re-

prezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej 

posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci; 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły z zachowaniem drogi służbowej i zasad 

ujętych w § 39 niniejszego statutu. 
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§ 39. 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

Dyrektora Szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zaintereso-

wanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest 

Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w 

przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

§ 40. 

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczegól-

nych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły. 

 

§ 41. 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska kierowni-

cze: 

1) Wicedyrektor szkoły; 

2) Kierownik świetlicy szkolnej. 

 

§ 42. 

Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w § 41 ust. 1 Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowy 

przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły. 

ROZDZIAŁ V Organizacja pracy szkoły 
 

§ 43. 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją śródroczną i roczną. 

I półrocze kończy się zawsze w ostatni piątek stycznia, II półrocze w dniu zakończenia roku szkolnego. 

3. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest w pięciu dniach tygodnia. 

4. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe 

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni. 

5. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla 

dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. 

6. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) arkusz organizacji Szkoły, 

2) tygodniowy rozkład zajęć, 

3) plan pracy Szkoły. 

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

organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący. 
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8. Organizację stałych obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy roz-

kład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

9. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania, 

2) zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych i z orzeczeniami o po-

trzebie kształcenia specjalnego, 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

10. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także: 

1) zajęcia religii lub etyki, 

2) zajęcia z doradztwa zawodowego, 

3) obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany mię-

dzynarodowe, obozy sportowe i szkoleniowo- wypoczynkowe organizowane w czasie roku 

szkolnego i w czasie ferii. 

11. Za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodzi-

ców Dyrektor może zorganizować dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

1) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

12. Zajęcia mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

13. Zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjaz-

dów. 

14. Godzina lekcyjna trwa 45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie 30 – 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygo-

dniowym rozkładzie lekcji). 

15. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

16. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne. Długość przerw 

międzylekcyjnych wynosi od 10- 20 minut. 

17. O uczestnictwie uczniów w zajęciach religii decydują ich rodzice, składając w roku szkolnym, w 

którym dziecko rozpoczyna naukę w Szkole, pisemne oświadczenie. 

18. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na 

indywidualny program lub tok nauki. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor na podstawie odręb-

nych przepisów. 

19. Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami. 

20. Szkoła przyjmuje do klasy pierwszej z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, do szkoły może być 

przyjęte dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły. 

 

§ 44. 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o 

życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrekto-

rowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 45. 

1. Dla uczniów niepełnosprawnych i o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole tworzone są oddziały 

integracyjne. 

 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE 

15 

 

§ 46. 

1. W Szkole tworzy się oddziały sportowe. 

 

§ 47. 

1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z drugiego języka po 

spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, drugi język, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone 

są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu, 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że 

przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z drugiego języka ma obowiązek 

uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym 

dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub drugiego języka po 

otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

 

§ 48. 
Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpie-

czającego i ciągłą jego aktualizację. 

 

§ 49. 

1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera 

WDN. 

 

§ 50. 
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje i eksperymenty pedagogiczne mające na celu podnie-

sienie jakości pracy szkoły. 

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu 

zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Rodziców. 

3. Zespół autorski lub autor przygotowują opis i zasady innowacji. 

4. Dyrektor Szkoły zapewnia warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe niezbędne do realizacji 

planowanych działań innowacyjnych. 

5. Po zakończeniu innowacja podlega procesowi ewaluacji. 

 

§ 51. 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyż-

szych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczy-

cielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację 

praktyk studenckich odpowiada upoważniony nauczyciel i Dyrektor Szkoły. 

 

§ 52. 

1. W Szkole działa biblioteka szkolna. Biblioteka jest: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach pro-

wadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywa-

niem i poszerzaniem wiedzy, 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Zadaniem biblioteki w Szkole jest: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej; 
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4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do 

korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10) organizacja wystaw okolicznościowych. 

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej, 

c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa, 

d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej, 

e) współpraca i udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, poprzez 

współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, in-

nymi bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi; 

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) selekcjonowanie zbiorów, 

d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów, 

e) prowadzenie dokumentacji pracy. 

4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się 

zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynko-

wą oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć 

dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych regu-

luje Regulamin biblioteki. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. 

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy 

biblioteki. 

8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofia-

rodawców. 

 

§ 53. 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, dowozy 

szkolne lub inne okoliczności wymagające zapewnienie uczniowi opieki, Szkoła organizuje świetli-

cę szkolną. 

2. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z 

organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów ko-

rzystających z zajęć świetlicowych. 

3. Godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego. 

4. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do kierownika świetlicy lub do sekreta-

riatu szkoły. Wzór obowiązującego wniosku określa Dyrektor Szkoły. 

5. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w świetlicy regulaminem. 

6. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. 

7. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez: 

1) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych; 

2) wyrównywanie szans edukacyjnych; 

3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; 

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i 

na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia; 
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5) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego; 

6) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie; 

7) wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia; 

8) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej; 

9) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 

10) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach; 

11) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także z 

pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi; 

12) współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

8. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez Dyrekto-

ra Szkoły. 

9. Świetlica szkolna realizuje zadania z zakresu wsparcia i pomocy rodzinom mającym trudności w 

realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz profilaktyki i terapii dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych w celu ich integracji w środowisku. 

 

§ 54. 
1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

4. W celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się w szkole przerwy obiadowe. 

5. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, kierownik świetlicy 

organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustalając ich harmonogram. Na każdej z przerw dyżuruje co 

najmniej 1 nauczyciel. 

 

§ 55. 
1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawczy, przedmiotowe i 

problemowe. 

2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane. 

3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty 

przekazane Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 56. 

1. Zespoły oddziałowe tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale. Liczba zespołów 

oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. 

2. Zadania zespołu: 

1) ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ewentualnego 

ich modyfikowania w razie potrzeby; 

2) korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych w trakcie rea-

lizacji i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć 

uczniów; 

3) uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym seme-

strze (nie więcej niż dwie prace w tygodniu); 

4) wnioskowanie do dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opie-

kuńczych i profilaktycznych. 

5) prowadzenie pomocy psychologiczni- pedagogicznej dla uczniów w z danego oddziału. 

3. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 

 

§ 57. 
1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: wicedyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu, wy-

chowawcy oddziałów, pedagog i psycholog szkolny, kierownik świetlicy. 

2. Zadania zespołu to: 
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1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z 

oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać 

założenia programu wychowawczego Szkoły; 

2) ocenianie efektów pracy wychowawczej, 

3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas. 

3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wycho-

wawczych) z inicjatywy pedagoga, psychologa lub Dyrektora Szkoły. 

 

§ 58. 
1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: 

1) Edukacji wczesnoszkolnej i integracji, 

2) Humanistyczny, 

3) Matematyczno – przyrodniczy. 

2. Zespół samokształceniowy tworzą nauczyciele określonych przedmiotów, którzy wybierają prze-

wodniczącego na bieżący rok szkolny. 

3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu samokształceniowego. 

4. Zadania zespołu to: 

1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników; 

2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: 

wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki; 

3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych 

oraz opracowanie ich wyników; 

4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad , konkursów, egzaminów; 

5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych. 

5. Zespoły samokształceniowe spotykają się co najmniej dwa razy w półroczu. Ostatnie zebranie po-

winno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym. 

 

§ 59. 

1. W razie zaistniałych potrzeb Dyrektor Szkoły powołuje zespoły problemowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszcze-

gólnych zadań. 

 

§ 60. 

1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera 

WDN. 

 

§ 61. 
1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego Dyrektor Szkoły 

powołuje wicedyrektorów Szkoły. 

2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły i zależy od decyzji 

organu prowadzącego Szkołę. 

3. Zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w § 102 statutu. Podział zadań pomiędzy po-

szczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor 

Szkoły. 

 

§ 62. 

W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działal-

ność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrek-

tor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Rady Rodziców. 
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§ 63. 
1. Formy współpracy Szkoły z rodzicami. 

1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami. 

a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. or-

ganizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuń-

czymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych 

do klas I, 

b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących pro-

blemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły, 

c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dy-

daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami, 

d ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich. 

2) Współdziałanie w zakresie: 

a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego, 

b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły, 

c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom. 

3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy 

Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji: 

a) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców, 

b) za pośrednictwem Rady Rodziców. 

4) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły): 

a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych, 

b) ustalenie form pomocy, 

c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole, 

d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, 

współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie, 

e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły, 

f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów 

itp.), 

g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, biwakach, imprezach sporto-

wych, 

h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana 

nieobecności przez uczniów. 

5) Indywidualne kontakty: 

a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze, 

b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki 

w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszy-

tach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste, 

c) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych, 

d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej, 

e) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o 

przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków 

określonych w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym 

 

§ 64. 

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ VI Szkolny System Wychowania 
§ 65. 
Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy plan 

pracy wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb zawarty w Szkolnym 

programie wychowawczo- profilaktycznym. 

 

§ 66. 
Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele za-

trudnieni w Szkole wspomagani przez Dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Szkolny pro-

gram wychowawczo-profilaktyczny jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektual-

nym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 

 

§ 67. 

Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców za-

warta w § 3 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły 

jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

§ 68. 

1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu 

przygotować ucznia do: 

1) pracy nad sobą; 

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, 

kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, 

wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja; 

4) rozwoju samorządności; 

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska; 

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą; 

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akcep-

towane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 

 

§ 69. 

1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące 

postawy, będące kanonem zachowań ucznia. 

2. Uczeń: 

1) Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły; 

2) Szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokra-

tycznym państwie oraz świecie; 

4) Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem 

społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 

wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje, 

7) Zna, rozumie i realizuje w życiu: 

a. zasady kultury bycia, 

b. zasady skutecznego komunikowania się, 

c. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d. akceptowany społecznie system wartości 

8) Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń: 
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9) Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10) Jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 

 

§ 70. 

1. W oparciu o Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy 

klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w 

klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia: 

1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości; 

2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby; 

3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem; 

4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie: 

a) adaptacja, 

b) integracja, 

c) przydział ról w klasie, 

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania, 

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole, 

f) kronika klasowa, strona internetowa itp. 

6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: 

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe, 

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna, 

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu 

decyzji rodziców i uczniów, 

d) wspólne narady wychowawcze, 

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy, 

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska, 

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”. 

7) Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne. 

8) Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z 

ochroną zdrowia. 

9) Preorientacja zawodowa. 

ROZDZIAŁ VII Ocenianie Wewnątrzszkolne 
§ 71. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i po-

stępów 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 oraz formułowaniu oceny. 

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

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycz-

nych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

stępach w tym zakresie; 

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i spe-

cjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wycho-

wawczej. 
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5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszcze-

gólnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz do-

datkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali i w formach przyjętych w Szkole; 

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyj-

nych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej w statucie skali 

ocen, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyj-

nych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce. 

6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

 

§ 72. 

1. W ocenianiu obowiązują następujące zasady: zasada częstotliwości i systematyczności – uczeń 

oceniany jest na bieżąco i systematycznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych. 

2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każ-

dego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie. 

3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu. 

4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o 

okresową ewaluację. 

 

§ 73. 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) 

program nauczania w danej klasie uwzględniający specyfikę zespołu. 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocz-

nych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikają-

cych z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obo-

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kon-

trolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustala-

jący ocenę powinien ją uzasadnić. 

4. Nauczyciele przedmiotów tworzą przedmiotowe kryteria oceniania zawierające wymagania i sposo-

by ich sprawdzania. Zatwierdza je Dyrektor Szkoły i stanowią one załączniki do Oceniania Wewnątrz-

szkolnego. 

5. Przedmiotowe kryteria oceniania powinny zawierać następujące elementy: 

1) przedmiot, 

2) klasa, 

3) rok szkolny, 

4) imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli); 

5) numer programu nauczania z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji; 

6) wymagania edukacyjne, 

7) szczegółowe cele edukacyjne; 
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8) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

9) zasady wglądu uczniów i rodziców w pisemne prace kontrolne; 

10) zasady okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym 

i ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej; 

11) zasady podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustalenia 

oceny klasyfikacyjnej rocznej; 

12) inne dodatkowe elementy, które nie są sprzeczne z przepisami, a wspomagają cele oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

6. O wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych informują: 

1) uczniów - nauczyciele danych przedmiotów, nie później niż do 30 września, 

2) rodziców - wychowawcy klas na początku roku szkolnego, nie później niż do 30 września. 

Komplet wymagań edukacyjnych jest do wglądu u Dyrektora Szkoły. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom. 

 

§ 73. 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia roz-

wojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyj-

nych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidual-

nego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. 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. 

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o 

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

określony w tej opinii. 

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” 

 

§ 74. 

1. Klasyfikacji uczniów dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego: 

1) śródrocznej nie później niż trzy, dni przed zakończeniem I półrocza, 

2) rocznej i końcowej nie później niż trzy dni przed zakończeniem roku szkolnego. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - 

według skali określonej w Statucie Szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest dwa razy w roku w styczniu i czerwcu. 

4. Klasyfikacja roczna przeprowadzana jest w czerwcu i uwzględnia oceny klasyfikacji śródrocznej. 

5. Nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacją rodzice zostają powiadomieni o osiągnięciach 

ucznia, przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na zebraniu rodziców. W przypadku nie-

stawienia się rodziców na zebrania zostaną oni powiadomieni w formie pisemnej. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych na 

tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

7. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacz-

nym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określo-
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nych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opra-

cowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocz-

nych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w 

klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć eduka-

cyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

9. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osią-

gnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zacho-

wania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć eduka-

cyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 75. 

Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

 

§ 76. 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyj-

ną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz oce-

nianego ucznia. 

 

§ 77. 

W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzą-

cy dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie inte-

gracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

 

§ 78. 

1. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna roczna i śródroczna jest oceną opisową, 

uwzględniającą poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań okre-

ślonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje po-

trzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwija-

niem uzdolnień. 

2. Oceny bieżące ucznia klasy I – III są ocenami opisowymi oraz wspomagająco ocenami wyrażonymi 

w skali od 1 – 6. 

3. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy I –III: 

1) 6 - otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy 

b) samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy, dąży do rozwiązania problemu, 

c) wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres treści 

przewidzianych dla danego poziomu, 

d) osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych 

2) 5 - otrzymuje uczeń, który: 

a) często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 
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b) sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze 

teoretycznym i praktycznym, 

c) jasno i logicznie rozumuje, 

d) samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy, 

e) potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania, 

f) rzadko popełnia błędy, 

g) buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), wy-

czerpując temat, posługuje się bogatym słownictwem. 

3) 4 - otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

b) sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednia terminologią, 

c) logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania, 

d) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

e) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycz-

nych, 

f) przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich ich aspektów, 

g) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie 

4) 3 - otrzymuje uczeń, który: 

a) zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

b) przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią 

terminologią w wymiarze teoretycznym, 

c) samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania, 

d) zadania i problemy złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

e) popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania, 

f) wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubo-

gim słownictwem. 

5) 2 - otrzymuje uczeń, który: 

a) zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, 

b) analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela, 

c) czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania, 

d) zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie, 

e) bardzo często popełnia błędy, 

f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, 

posługuje się ubogim słownictwem. 

6) 1 - otrzymuje uczeń, który: 

a) nie rozumie elementarnych pojęć, 

b) nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela, 

c) nie udziela odpowiedzi. 

 

§ 79. 
1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wyrażona jest 

według sześciostopniowej skali 1 – 6: 

1 - niedostateczna 

2 - dopuszczająca 

3 - dostateczna 

4 - dobra  

5 - bardzo dobra  

6 - celująca 

2. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klas IV – VIII: 

1) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie zdobył umiejętności ani wiadomości zawar-

tych w podstawie programowej i nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać 

zagadnień o elementarnym stopniu trudności. 
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2) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodziel-

ne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności (na koniecz-

ny poziom wymagań). 

3) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości zawarte w 

podstawie programowej zgodnie z podstawowym poziomem wymagań. 

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą 

programową, poszerzone o wybrane elementy programu nauczania w każdej klasie (na rozsze-

rzający poziom wymagań). 

5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres umiejętności i wiadomości 

zawartych w podstawie programowej zgodnie z dopełniającym poziomem wymagań. 

6) Ocenę celująca otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza ob-

owiązujący zakres podstawy programowej (zgodnie z wykraczającym poziomem wymagań). 

1. Ocena bieżąca wyrażona jest w stopniach według skali: 1- 6. 

2. Przy ocenach od 2 do 5 wprowadza się znak „+” i „-”. Znak „+” przy wymienionych 

ocenach uzyskuje uczeń, który w pełni opanował wiedzę i umiejętności wymagane na 

określony stopień oraz w części zagadnień wykracza poza wymagania, co rokuje przy 

większym wysiłku, uzyskanie oceny wyższej. Znak „-„ przy wymienionych ocenach 

uzyskuje uczeń, który w większości opanował wiedzę i umiejętności wymagane na 

określoną ocenę, ale w jego wiadomościach występują pewne niedociągnięcia, które 

przy braku wzmożonego zainteresowania, w dalszym toku nauki mogą spowodować, 

że uczeń nie sprosta wymaganiom na określoną ocenę. W ocenianiu bieżącym ustala 

się następującą skalę ocen” 

- (6) – celująca 

- (5+) - bardzo dobra plus 

- (5) - bardzo dobra 

- (5-) - bardzo dobra minus 

- (4+) - dobra plus 

- (4) - dobra 

- (4-) - dobra minus 

- (3+) – dostateczna plus 

- (3) – dostateczna 

- (3-) – dostateczna minus 

- (2+) – dopuszczająca plus 

- (2) – dopuszczająca 

- (2-) – dopuszczająca minus 

- (1) – niedostateczna 

3. Ustala się następujący sposób budowania oceny śródrocznej i rocznej na podstawie 

oceniania bieżącego: nauczyciel uwzględnia przynajmniej trzy formy aktywności 

ucznia, ocenia je i na tej podstawie wystawia ocenę roczną lub śródroczną. 

4. Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności (w przypadku przed-

miotów: wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, technika, informatyka - dodatkowo z 

uwzględnieniem zaangażowania ucznia) w ramach różnych rodzajów form aktywności, 

takich jak np.: pisemne prace kontrolne, sprawdziany wiedzy i umiejętności, indywidu-

alne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów wystąpień, debat, po-

kazów, prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników, prace długotermi-

nowe, projekty przygotowane pod kierunkiem nauczyciela, udział w zajęciach tereno-

wych oraz innych form ćwiczeń, ustne odpowiedzi na lekcji, prace domowe, prowa-

dzenie zeszytu, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych i inne. 

5. Harmonogram pisemnych prac kontrolnych w semestrze ustala się w porozumieniu z 

nauczycielami innych przedmiotów i z uwzględnieniem następującej zasady: w jednym 

tygodniu mogą się odbyć co najwyżej trzy pisemne prace kontrolne, jednak nie więcej 

niż jedna w ciągu dnia. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany: 

1) zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisem-

nej pracy kontrolnej, 
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2) ocenić i udostępnić uczniom pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od terminu jej 

przeprowadzenia, 

3) przechowywać przez okres semestru sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, 

4) określić zasady wglądu do nich przez uczniów i rodziców, 

5) określić warunki i termin poprawy pisemnych prac klasowych. 

 

§ 80. 

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upo-

śledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

§ 81. 

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

 

§ 82. 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o warun-

kach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż prze-

widywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 83. 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchy-

lenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 84. 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 85. 

Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 

§ 86. 

Kryteria ocen z zachowania: 

Ocenę wzorową uczeń otrzymuje: 

a) za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia, tzn.: 

 przestrzega regulaminu Statutu Szkoły, 

 jest systematyczny w pracy, punktualny i obowiązkowy, 

 ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, 

b) za postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, tzn.: 

 bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, 

 wywiązuje się wzorowo z powierzonych i przyjętych zadań, 
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 prezentuje wzorową postawą wobec nauczycieli, koleżanek, kolegów i in-

nych osób, 

 twórczo i zgodnie współpracuje w zespole, 

 panuje nad negatywnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych; 

c) za dbałość o honor i tradycje szkoły, tzn.: 

 godnie reprezentuje szkołę, 

 chętnie bierze udział w konkursach, zawodach i innych przedsięwzięciach, 

 aktywnie i twórczo uczestniczy w uroczystościach szkolnych środowisko-

wych; 

d) za dbałość o piękno mowy ojczystej, tzn.: 

 jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego 

postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia; 

e) za dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, tzn.: 

 zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

 prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia i przejawy zła; 

f) za godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, tzn.: 

 zawsze stosuje ogólnie przyjęte formy grzecznościowe, 

 nosi czysty i stosowny strój szkolny, 

 na uroczystości szkolne i środowiskowe przychodzi w stroju galowym 

(chłopcy - granatowe lub czarne spodnie, biała koszula; dziewczęta- grana-

towa lub czarna spódnica, biała bluzeczka), 

 ma pełną świadomość tego, na czym polegają zasady ochrony środowiska i 

stosuje je na co dzień. 

g) za okazywanie szacunku innym osobom, tzn.: 

 szanuje nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów, koleżanki i 

inne osoby. 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje: 

a) za bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków ucznia, tzn.: 

 przestrzega regulaminu Statutu Szkoły, 

 jest systematyczny w pracy, punktualny i obowiązkowy, 

 dopuszczalne jest jedno nieusprawiedliwione spóźnienie w ciągu mie-

siąca, 

b) za postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, tzn.: 

 bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, 

 wywiązuje się bardzo dobrze z powierzonych i przyjętych zadań, 

 kulturalnie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników 

oraz innych osób, 

 zgodnie współpracuje w zespole, 

 tłumi negatywne emocje w sytuacjach konfliktowych; 

c) za dbałość o honor i tradycje szkoły, tzn.: 

 aktywnie reprezentuje szkołę, 

 bierze udział w konkursach, zawodach i innych przedsięwzięciach, 

 aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i środowiskowych; 

d) za dbałość o piękno mowy ojczystej, tzn.: 

 jest taktowny, prezentuje kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością do otoczenia; 

e) za dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, tzn.: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

 prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia i przejawy zła;  

f) za godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, tzn.: 

 stosuje ogólnie przyjęte formy grzecznościowe, 

 nosi czysty i stosowny strój, 

 na uroczystości szkolne i środowiskowe przychodzi w stroju galowym, 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE 

29 

 

 ma pełną świadomość tego, na czym polegają zasady ochrony 

środowiska i stosuje je na co dzień 

g) za okazywanie szacunku innym osobom, tzn.: 

 szanuje nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów, koleżanki i inne 

osoby. 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje: 

a) za dobre wywiązywanie się z obowiązków ucznia, tzn.: 

 zazwyczaj przestrzega regulaminu Statutu Szkoły, 

 -jest systematyczny, a ewentualne braki wynikają z przyczyn obiektyw-

nych (np.: długotrwała choroba, zła atmosfera w domu rodzinnym itp.) 

 może mieć nieusprawiedliwione 2 spóźnienia w miesiącu i jedną 

godzinę nieobecności w semestrze, 

b) za postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, tzn.: 

 zwykle bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, 

 wywiązuje się na ogół z powierzonych i przyjętych zadań, 

 stara się stosować normy grzecznościowe wobec nauczycieli, koleżanek, ko-

legów i innych osób, 

 chętnie współpracuje w zespole, 

 stara się panować nad negatywnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych; 

c) za dbałość o honor i tradycje szkoły, tzn.: 

 czasami reprezentuje szkołę, 

 bierze udział w konkursach, zawodach i innych przedsięwzięciach, 

 biernie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i środowiskowych; 

d) za dbałość o piękno mowy ojczystej, tzn.: 

 jest zazwyczaj taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się 

zachowanie kultury słowa, umie dyskutować; 

e) za dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, tzn.: 

 czasami swoim nieświadomym zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo 

zdrowie własne i innych, 

 zazwyczaj reaguje na występujące zagrożenia i przejawy zła; 

f) za godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, tzn.: 

 zwykle stosuje ogólnie przyjęte formy grzecznościowe, 

 nosi czysty i stosowny strój szkolny, 

 na uroczystości szkole i środowiskowe przychodzi w stroju galowym, 

 jest świadomy zasad ochrony środowiska i stara się je stosować na co 

dzień. 

g) za okazywanie szacunku innym osobom, tzn.: 

 szanuje kolegów i inne osoby, ale czasami zdarzają mu się odstępstwa od tej 

zasady, 

Ocenę poprawną uczeń otrzymuje: 

a) za poprawne wywiązywanie się z obowiązków ucznia, tzn.: 

 stara się przestrzegać regulaminu statutu szkoły, 

 stara się być obowiązkowy i punktualny, 

 może mieć 3 nieusprawiedliwione spóźnienia w miesiącu i 2 godziny nieo-

becności w semestrze; 

b) za postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, tzn.: 

 przynajmniej biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

 bez zaangażowania, jedynie pod wpływem nakazu realizuje powierzone 

zadania, 

 niechętnie współpracuje w zespole, 

 unika konfliktów; 

c) za dbałość o honor i tradycje szkoły, tzn.: 

 niechętnie reprezentuje szkołę, 
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 niechętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i środowiskowych; 

d) za dbałość o piękno mowy ojczystej, tzn.: 

 nie zawsze udaje mu się zachować kulturę słowa, na ogół nie umie dysku-

tować; 

e) za dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, tzn.: 

 zdarza mu się używać przemocy 

 nie zawsze udaje mu się odpowiednio zachować w sytuacjach zagrożenia; 

f) za godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, tzn.: 

 zapomina stosować ogólnie przyjęte formy grzecznościowe, 

 na ogół nosi czysty i stosowny strój, 

 na uroczystości szkolne i środowiskowe sporadycznie przychodzi w stroju 

galowym, 

 ma ogólne pojęcie tego, na czym polegają zasady ochrony środowiska, ale 

na co dzień zapomina o ich stosowaniu; 

g) za okazywanie szacunku innym osobom, tzn.: 

 szanuje kolegów inne osoby, ale zdarzają mu się odstępstwa od tej zasady; 

Ocenę nieodpowiednią uczeń otrzymuje: 

a) za nieodpowiednie wywiązywanie się z obowiązków ucznia, tzn.: 

 nie przestrzega regulaminu Statutu Szkoły, 

 lekceważy obowiązki szkolne, 

 jest niesystematyczny w pracy 

 często spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia; 

b) za to, że nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, tzn.: 

 udziela się od udziału w życiu klasy i szkoły, 

 nie wywiązuje się z powierzonych zadań, rzadko podejmuje dobrowolne 

zobowiązania, 

 naraża na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, 

 odmawia współpracy w zespole, 

 jest konfliktowy; 

c) za to, że nie dba o honor i tradycje szkoły, tzn.: 

 nie chce reprezentować szkoły mimo próśb nauczyciela, 

 niechętnie bierze udział w uroczystościach szkolnych i okazuje lekceważą-

cy stosunek; 

d) za to, że nie dba o piękno mowy ojczystej, tzn.: 

 używa niekulturalnych i wulgarnych słów, jest arogancki, 

 nie umie dyskutować; 

e) za to, że nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, tzn.: 

 używa przemocy, jest konfliktowy, 

 lekceważy zagrożenia, swoim zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo 

zdrowie własne i innych; 

f) za niegodne, niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, tzn.: 

 nie stosuje form grzecznościowych, 

 nie dba o schludny wygląd, 

 swoim postępowaniem przynosi ujmę dobremu imieniu szkoły, 

 zna ogólne zasady ochrony środowiska, ale je lekceważy i nie stosuje się 

do nich; 

g) za nieokazywanie szacunku innym osobom, tzn.: 

 nie postępuje zgodnie z zasadą uczuciowości w stosunkach międzyludz-

kich, 

 lekceważy nauczycieli, rówieśników i inne osoby, 

 nie wykazuje dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, 

 rzadko zmienia swoje postępowanie, pomimo upomnień nauczycieli, 
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 ma problemy z dokonaniem samokrytycznej oceny i poprawy swego po-

stępowania. 

Ocenę naganną uczeń otrzymuje: 

a) za naganne wywiązywanie się z obowiązków ucznia, tzn.: 

 rażąco łamie zapisy Statutu, 

 lekceważy obowiązki szkolne, 

 nie pracuje mimo pomocy nauczyciela, 

 nagminnie spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia; 

b) za to, że nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, tzn.: 

 odmawia udziału w życiu klasy i szkoły, 

 nie wywiązuje się z powierzonych zadań, nie wykazuje żadnej pozytyw-

nej aktywności, 

 odmawia współpracy w zespole i uniemożliwia pracę grupy, 

 jest konfliktowy, 

 niszczy mienie publiczne lub prywatne, 

 przywłaszcza sobie cudza własność; 

c) za to, że nie dba o honor i tradycje szkoły, tzn.: 

 nie chce reprezentować szkoły mimo próśb nauczyciela, 

 odmawia udziału w uroczystościach szkolnych nawet pod presją nauczy-

ciela; 

d) za to, że nie dba o piękno mowy ojczystej, tzn.: 

 używa wulgaryzmów, 

 jest agresywny – nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w 

prowadzeniu rozmowy czy dyskusji; 

e) za to, że nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, tzn.: 

 świadomie lekceważy zagrożenia i swoim zachowaniem naraża na nie-

bezpieczeństwo zdrowie własne i innych, 

 używa przemocy, inicjuje kłótnie i bójki, 

 nie zmienia swojej postawy mimo zastosowanych wcześniej kar przewi-

dzianych w Statucie Szkoły, 

f) za niegodne, niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, tzn.: 

 nie stosuje form grzecznościowych, 

 nie dba o schludny wygląd,  

 swoim postępowaniem przynosi ujmę dobremu imieniu szkoły(np. popadł 

w konflikt z prawem, jego sprawa jest przedmiotem postępowania na Po-

licji, w Prokuraturze, w Sądzie lub innych instytucjach), 

 świadomie łamie zasady ochrony środowiska, m. in. Niszczy rośliny i 

krzywdzi zwierzęta. 

g) za nieokazywanie szacunku innym osobom, tzn.: 

 nie postępuje zgodnie z zasada uczciwości w stosunkach międzyludzkich, 

 lekceważy nauczycieli, rówieśników i inne osoby, 

 nie wykazuje szacunku do pracy własnej lub cudzej, 

 nie zmienia swojego postępowania pomimo stosowanych środków wy-

chowawczych. 

Minimalne odchylenia od wyżej wymienionych kryteriów pozostawia się do decyzji wychowawcy. 

 

§ 87. 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchy-

lenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i odchyleń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
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§ 88. 

W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

 

§ 89. 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

§ 90. 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły 

 

§ 91. 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych. 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z 

terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przy-

padku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą 

się ubiega, lub od niej wyższa. 

Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pi-

semnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji 

indywidualnych. 

3. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wy-

chowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych 

ocenach rocznych. 

4. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzia-

nu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 

5. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do doku-

mentacji wychowawcy klasy. 

6. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na 

ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

7. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

§ 92. 
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia unie-

możliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, 

stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 93. 
1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub 

na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy. 
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3. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy 

i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i 

II Szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i 

osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas. 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena kla-

syfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 11. 

6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu po-

prawkowego. 

7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z za-

strzeżeniem ust. 11. 

8. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszyst-

kich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

9. 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. 

10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyj-

nych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfika-

cyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ter-

minie do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku 

szkolnym. 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu usta-

lania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych, 

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

fikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

13. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 12 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i 

jego rodzicami. 

14. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący ko-

misji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodni-

czący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej kla-

sie, 

d) pedagog/psycholog szkolny, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 
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15. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 14 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku Dy-

rektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powo-

łanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

16. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 12 pkt.1 przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

17. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wycho-

wania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena kla-

syfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć eduka-

cyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 14 pkt 1, 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 12 pkt 1, 

d) zadania (pytania) sprawdzające, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, o którym mowa w ust. 14 pkt 2, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do ar-

kusza ocen ucznia. 

20. Do protokołu, o którym mowa w ust. 19 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą infor-

mację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

ust. 12 pkt 1, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyzna-

czonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

22. Przepisy ust. 12–20 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrze-

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

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

23. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakoń-

czyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedo-

statecznej. 

24. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiąz-

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

zachowania. 

25. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 23, powtarza ostatnią klasę. 

26. Uczeń, który nie ukończył Szkoły, nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły. 

 

§ 94. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak 

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

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfi-

kacyjny na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców zgłoszony do Dyrektora. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub wniosek 

jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywi-

dualny tok lub program nauki. 
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5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, 

informatyka, technika i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę przede wszystkim zadań 

praktycznych. 

6. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor w porozumieniu z uczniem i 

jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyzna-

czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrekto-

ra. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskaza-

nego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w 

skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania (ćwiczenia) eg-

zaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwię-

złą informację o odpowiedziach ustnych ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia za-

dania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 95. 

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedosta-

teczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin popraw-

kowy z tych zajęć. 

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

muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

ma formę przede wszystkim zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydak-

tyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii let-

nich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w skład której wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 

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

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powo-

łuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób wchodzących w 

skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, 

ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyzna-

czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora, 

nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyż-

szej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

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

prawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 
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§ 96. 
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym sys-

temie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze z każdego przedmiotu nauczania. 

 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobec-

ności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bli-

skiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do 

dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

 

§ 97. 

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w 

przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem 

specyfiki, profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w danej klasie. 

 

§ 98. 
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od 

wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie 

lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

2. Absolwent szkoły, bezpośrednio po jej ukończeniu otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

3.  Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 

określone przez Opolskiego Kuratora Oświaty. 

ROZDZIAŁ VIII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 99. 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i 

wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowa-

nych przez szkołę; 

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy me-

rytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymal-

nego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie 

uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór od-

powiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytu-

cji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego czło-

wieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demo-

kracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchy-

lenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, 

ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną 

według formy ustalonej w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym; 
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8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez 

pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w 

konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie moż-

liwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, ak-

tywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeń-

skich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia orga-

nizowanych przez ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgod-

nie ze szkolnym planem WDN; 

13) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole za-

interesowań lub innej formie organizacyjnej; 

14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyj-

ną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczyna-

nie i kończenie zajęć oraz innych zapisów KN i K.p; 

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opra-

cowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do 

dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, kierowanie się w swoich działaniach dobrem 

ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia; 

16) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zao-

piniowania przez Radę Pedagogiczną; 

19) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stano-

wiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuń-

cze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskona-

leniem zawodowym. 

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w 

dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2; 

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w ust. 2 pkt 1 

lit. a i b w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 100. 
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczegól-

ności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygo-

towanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i by-

towych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psy-

chiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 
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3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z 

rówieśnikami; 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i 

współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i roz-

kładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie 

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy 

w nauce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odpor-

ności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organi-

zowania sobie pracy; 

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szcze-

gólnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trud-

ności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem kla-

sowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie do-

brze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regu-

larnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wy-

chowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiek-

tywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współ-

działania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich ko-

leżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie kla-

sy, odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwija-

nie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 

pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i 

kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udzia-

łem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w ko-

łach i organizacjach; 

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyj-

nych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”; 

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron 

ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami po-

znawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolno-

ściami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i 

charakteru; 

17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 

otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

18) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, 

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życio-

wych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomo-

cy. 

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego 

kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustano-

wić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowan-

ków. 
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4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

4) wypisuje świadectwa szkolne; 

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 

szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

§ 101. 
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom: 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje 

opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie 

bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora 

Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nad-

zorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających 

od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, sia-

danie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się 

sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami oraz 

czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal 

lekcyjnych; 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urzą-

dzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budyn-

ku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkol-

nych; 

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpie-

czenia miejsca wypadku, 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania 

o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora; 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział 

w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w 

odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc 

osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach tech-

nicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 

bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie 

zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i 

urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy 

nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

8. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowa-

dzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć 

edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w 

szkole. 
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11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać 

zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych obowiązującej w Szkole. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie 

zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia uste-

rek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym 

miejscu, 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki, 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skiero-

wać go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, 

udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia nie-

pełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić Dyrektora Szkoły, 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu, 

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwał-

townego ich otwarcia przez wybiegających uczniów, 

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, za-

pewnienia właściwego oświetlenia i temperatury, 

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożeń 

 

§ 102. 

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególno-

ści: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadze-

nie hospitacji u wskazanych przez Dyrektora nauczycieli; 

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 

3) nadzór i kontrola stołówki szkolnej, ( internatu); 

4) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej 

uczniom; 

5) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 

6) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

7) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

8) nadzór nad pracami zespołów przedmiotowych, 

9) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

10) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskaza-

nych przez Dyrektora nauczycieli; 

11) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 

12) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po 

wszelkich zamianach organizacyjnych; 

13) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

14) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 

15) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 

16) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 

17) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 

18) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 

19) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodo-

wym; 

20) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organiza-
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cji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

21) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za 

zgodą Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania progra-

mowego; 

22) opracowywanie, na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej, wniosków ze sprawowane-

go nadzoru pedagogicznego 

23) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nau-

czanego przedmiotu; 

24) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 

25) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień Statutu; 

26) dbanie o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

27) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

28) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www Szkoły oraz systema-

tycznie kontrolowanie jej zawartość; 

29) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli ucz-

niom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnym ocenia-

niem; 

30) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrekto-

ra szkoły; 

31) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 

32) kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

33) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

34) współpraca z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w 

zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w Szkole i na jej terenie; 

35) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulami-

nu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż; 

36) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły. 

37) zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności. 

 

§ 103. 

1. W Szkole Podstawowej nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie obowiązuje Regulamin 

Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w 

placówce. 

2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie 

Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza własnoręcznym podpi-

sem. 

 

§ 104. 

Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga, psychologa i logopedy określają odrębne przepisy. 

 

§ 105. 

W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami 

prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły. 

ROZDZIAŁ IX Uczniowie szkoły 
 

§ 106. 

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie ma prawo do: 

1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 

3) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

4) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

5) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

6) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO; 
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7) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej; 

8) Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swo-

imi możliwościami i umiejętnościami; 

9) Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy; 

10) Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach; 

11) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

12) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określo-

nych przez Dyrektora Szkoły; 

13) Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 

14) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz ocze-

kiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

15) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 

16) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy 

domowej; 

17) Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na za-

jęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświad-

czenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

18) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu. 

 

§ 107. 

W ostatnim tygodniu nauki (ostatnia klasa, zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze Szko-

łą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 

 

§ 108. 

Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profi-

laktyczno- terapeutycznych. 

 

§ 109. 

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę. 

 

§ 110. 

Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek: 

1) Przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i 

wybranych przez siebie zajęciach; 

4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nau-

czycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy; 

5) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 

6) Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji 

w danym dniu; 

8) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

9) Usprawiedliwiania nieobecności według określonych zasad; 

10) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uro-

czystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych; 

11) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest 

na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

12) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej; 

13) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

14) Dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szko-

dliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających; 
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15) Pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od 

nich niezależnych; 

16) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fry-

zury; 

17) Posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg. harmonogramu 

badań, 

 

§ 111. 
Uczniom nie wolno: 

1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 

2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 

3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć. 

5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 

6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainte-

resowanych, 

7. Farbować włosów, malować paznokci i stosować makijażu, 

8. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje 

przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły. 

9. Zapraszać obcych osób do Szkoły. 

 

§ 112. 
1.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 

2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. 

3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody. 

 

§ 113. 

Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tra-

dycje. 

 

§ 114. 
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania; 

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie; 

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach 

sportowych; 

4) nienaganną frekwencję; 

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły 

2. Rodzaje nagród: 

1) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy; 

2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy; 

3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły; 

4) Dyplom uznania; 

5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia; 

6) Nagroda rzeczowa; 

 

§ 115. 
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za: 

1) Nieprzestrzeganie zapisów Statutu; 

2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach; 

3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających; 

4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia; 

5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 

2. Rodzaje kar: 

1) Upomnienie wychowawcy klasy; 
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2) Upomnienie dyrektora Szkoły; 

3) Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców; 

4) Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do 

momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy; 

5) Nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez Dyrekto-

ra na wniosek wychowawcy; 

6) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych; 

7) Przeniesienie do równoległej klasy; 

8) Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły. 

 

§ 116. 
Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień 

naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek 

ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapo-

biegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

 

§ 117. 
Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

 

§ 118. 
Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

§ 119. 

1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

 

§ 120. 

1. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na rodziców. 

2. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popeł-

nienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 

 

§ 121. 
1. Rodzicom ukaranego ucznia przysługuje prawo wniesienia odwołania. 

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

4. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy. 

5. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog/psycholog szkolny, Rzecznik Praw 

Ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 

6. Decyzja komisji jest ostateczna. 

 

§ 122. 
1. Rada Pedagogiczna Szkoły może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury 

karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podej-

muje Kurator Oświaty. 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla 

innych uczniów lub pracowników Szkoły; 

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naru-

szanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

5) kradzież; 

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 
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bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środ-

ków dyscyplinujących; 

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej; 

12) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

4. Jeżeli absencja ucznia w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizacje obowiązku szkolnego, 

może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy. 

5. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków: 

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu; 

2) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły; 

3) karnym przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie). 

 

§ 123. 

Procedura postępowania przy karnym przeniesienia do innej szkoły: 

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół 

zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie 

powiadamia organa ścigania; 

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady 

Pedagogicznej Szkoły. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca 

klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię 

do Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia 

jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany 

jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach 

wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegaw-

czych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę 

dotyczącą danej sprawy. 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania 

opinii. Brak opinii Samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały 

Rady Pedagogicznej. 

8. Dyrektor kieruje sprawę do Opolskiego Kuratora Oświaty. 

9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun. 

ROZDZIAŁ X Ceremoniał i tradycje szkoły 
§ 124. 
1. Szkoła ma własny ceremoniał, hymn, sztandar, patrona i logo. 

2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości z udziałem sztandaru Szkoły: 

1) Inauguracja roku szkolnego, 

2) Pasowanie uczniów klas pierwszych, 

3) Dzień Edukacji Narodowej, 

4) Święto Niepodległości, 

5) Pożegnanie absolwentów, 

6) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

7) Zakończenie roku szkolnego 

3. Na uroczystościach szkolnych i egzaminach końcowych obowiązuje strój galowy. 

 

§ 125. 

1. W Szkole organizowane są uroczystości, apele, konkursy przedmiotowe, artystyczne i zawody spor-

towe o zasięgu szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 
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2. Szkoła organizuje imprezy i uroczystości środowiskowe. 

 

§ 126. 

Szkoła prowadzi własną stronę internetową. 

ROZDZIAŁ XI Przepisy końcowe 
§ 127. 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 128. 
Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich 

pieczęci. 

 

§ 129. 
1. Statut jest podstawowym dokumentem Szkoły, wszystkie inne dokumenty Szkoły nie mogą być 

sprzeczne ze Statutem. 

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej. 

3. Statut jest dokumentem jawnym. 

4. Dla zapewnienia znajomości Statutu ustala się: 

1) udostępnienie Statutu w bibliotece do wglądu wszystkim zainteresowanym, 

2) zamieszczenie treści Statutu na BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

 

§ 130. 

1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 

1) organów szkoły, 

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany 

przepisów. 

2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.  

3. O zmianach ( nowelizacji) w Statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy Szkoły, organ prowadzą-

cy i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4. Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach. 

 

Statut Szkoły przyjęty uchwałą nr 5/2017/2018 

Rady Pedagogicznej z dnia 20 listopada 2017 r. 

 

………………... 

Dyrektor szkoły 

 


