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ROZDZIAŁ I 

 

 
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu jest publiczną szkołą 

podstawową i wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek w Kaliszu przy ulicy Św. Michała 1. 

3. Szkoła nosi imię Józefa Piłsudskiego. 

4. Organem prowadzącym jest Miasto Kalisz z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Główny 

Rynek 20. 

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

6. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu „Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Józefa 

Piłsudskiego w Kaliszu”. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 

7. Szkoła używa następujących pieczęci: 

1) okrągłych z godłem państwowym i napisem w otoku: Szkoła Podstawowa Nr 22 

im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu o średnicy 20 mm i 36 mm; 

2) podłużnych o treści: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 22im. Józefa Piłsudskiego 

ul. Św. Michała 1, tel. 62 764 91 85 

62 – 800 KALISZ 

REGON 001228202 NIP 6182130495 

b) Szkoła Podstawowa nr 22im. Józefa Piłsudskiego 

ul. Św. Michała 1, tel. 62 764 91 85 

62 – 800 KALISZ 

8. Szkoła używa pieczęci okrągłych w następujących dokumentach: 

1) legitymacje szkolne – o średnicy 20 mm; 

2) świadectwa szkolne, duplikaty świadectw szkolnych, akty nadania stopnia 

nauczyciela kontraktowego – o średnicy 36 mm. 

9. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

§ 2 

 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 

możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. 

2. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne. 

3. Cykl kształcenia trwa 8 lat w dwóch etapach edukacyjnych, 

1) I etap – klasy 1-3 szkoły podstawowej 

2) II etap – klasy 4-8 szkoły podstawowej. 

4. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów 

i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania okresowego organizacji pracy 

szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji szkoły uwzględniającej 

zmianowość. 

 

ROZDZIAŁ II 
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CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 3 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz 

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska. 

2. Głównymi celami szkoły jest: 

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

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców 

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej; 

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

innych osób; 

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

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.     

3. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do 

istniejących potrzeb; 

3) kształtowanie rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego uczniów 

w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej 

i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz 

w procesie uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 

poziomu przygotowania uczniów; 

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do 

krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich; 

17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami  

narodowymi i symbolami państwowymi; 

18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 

organizacyjnych nauczania; 

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 

umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

23) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności 

poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

24) zorganizowanie formy dożywiania uczniów – catering zewnętrzny; 

25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 

ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa 

kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 
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31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 

odbioru i wykorzystania mediów; 

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących 

i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji;   

34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

4. Najważniejsze umiejętności rozwoju w ramach kształcenia ogólnego w szkole 

podstawowej to: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych 

nowożytnych, w klasach I – VI uczniowie uczą się jednego języka obcego 

nowożytnego, natomiast w klasach VII – VIII – dwóch języków nowożytnych, 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji 

z różnych źródeł; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie; 

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność; 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

 

§ 4 

 

1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań, 

stosownie do istniejących warunków w szkole i wieku uczniów poprzez: 

1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania; 

2) realizację programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, obejmującego 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

zgodnie z potrzebami danego środowiska, skierowanymi do uczniów, nauczycieli 

i rodziców; 

3) podmiotowe traktowanie uczniów we wszystkich działaniach życia szkoły; 

4) tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi 

osobowemu uczniów (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym); 

5) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów; 

6) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów. 

2. Program wychowawczo -  profilaktyczny szkoły uchwalany jest przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na rok szkolny. 

3. Na podstawie programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły, wychowawca klasy 

tworzy plan pracy wychowawcy klasowego i realizuje zadania wychowawcze 

i profilaktyczne. 
 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ W SZKOLE 

 

§ 5 
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1. Praca wychowawczo – dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych 

zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, 

Konwencji o Prawach Dziecka. 

    

§ 6 

 

1. Program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 

wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl 

edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

2. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, 

z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo – profilaktycznego i przedstawią je do 

zaopiniowania na zebraniach rodziców w terminie do 15 -go września. 

3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy 

wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 

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

wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 

uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 

 

§ 7 

 

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktykipoprzez: 

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, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka 

i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

 

§ 8 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 

promocji ochrony zdrowia poprzez: 

1) zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole dotyczącymi zasad 

zachowania bezpieczeństwa w szkole jak i poza nią; 

2) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom w czasie: 

a) zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

b) przerw śródlekcyjnych przez nauczyciela dyżurującego zgodnie 

z harmonogramem dyżurów (w przypadku nieobecności nauczyciela dyżur za 

niego pełni inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub wicedyrektora 

szkoły). 

c) wycieczek i imprez szkolnych i pozaszkolnych, zawodów sportowych w sposób 

określony w przepisach prawa; 
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3) organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

w szczególności: 

a) dostosowanie organizacji i programu wycieczek oraz imprez szkolnych 

i pozaszkolnych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, 

sprawności fizycznej oraz stopnia przygotowania, 

b) wyznaczenie przez dyrektora szkoły kierownika wycieczki oraz opiekunów, 

zgodnie z przepisami, 

c) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 

d) podnoszenie sprawności fizycznej, 

e) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach: 

4) zapewnienie uczniom opieki wychowawczej w świetlicy szkolnej; 

5) prowadzenie w szkolnej świetlicy zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla uczniów 

nie uczestniczących w lekcjach religii/etyki (na podstawie pisemnych oświadczeń 

rodziców) i wychowania do życia w rodzinie, których rodzice zgłosili dyrektorowi 

szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach wychowania do 

życia w rodzinie, jeżeli nie jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna planie 

lekcji uczniów oraz innych uzasadnionych przypadkach wynikających z organizacji 

pracy szkoły; 

6) omawianie zasad bezpieczeństwa; 

7) przeprowadzanie pogadanek profilaktycznych; 

8) promocję zdrowia poprzez propagowanie zasad zdrowego stylu życia; 

9) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej niebezpieczeństw nałogów; 

10) obowiązek respektowania przez uczniów zakazu: 

a) samowolnego opuszczania czasie zajęć i przerw terenu szkoły, 

b) palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających, 

c) tworzenia grup nieformalnych, które zagrażają bezpieczeństwu fizycznemu 

i psychicznemu (np. sekty, subkultury młodzieżowe) oraz głoszenia ich poglądów; 

11) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, prowadzenie zajęć 

z wychowania komunikacyjnego; 

12) sprawowanie opieki nad uczniami rozpoczynającymi I i II etap edukacji, zgodnie 

z obowiązującymi procedurami oraz nad uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

13) obowiązek zgłaszania dyrektorowi szkoły o wszelkich zagrożeniach zdrowia i życia 

ucznia; 

14) współpracę z instytucjami: Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Policyjną Izbą 

Dziecka,  Policją Municypalną, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Sądem 

Rodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCK, Centrum Interwencji 

Kryzysowej, OHP, ZHP; 

15) przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

16) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

17) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne szkoły przed wchodzeniem osób 

postronnych: 

a) monitoring wewnątrz szkoły za pomocą kamer i domofonów, 

b) dyżury pracowników obsługi w portierni, zgodnie z harmonogramem, 

c) możliwość kontaktowania się rodziców lub innych osób z nauczycielami na 

spotkaniach z rodzicami, poprzez dziennik elektroniczny lub po wcześniejszym 

uzgodnieniu z nauczycielem w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. Rodzice w czasie trwania zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych nie mogą wchodzić do sal lekcyjnych, 



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

8 
 

d) Zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie 

potrzeby zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomienie 

dyrekcji szkoły o fakcie przebywania osób postronnych; 

18) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

19) realizację edukacji zdrowotnej w klasach I-III; 

20) kontrolę przez dyrektora szkoły, co najmniej raz w roku, zapewniania bezpiecznych 

i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określanie kierunków ich 

poprawy; 

21) opracowanie planu zajęć dydaktyczno- wychowawczych poprzez uwzględnianie 

potrzeby równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

22) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, próbne ewakuacje; 

23) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający 

łatwy do niego dostęp; 

24) ogrodzenie terenu szkoły; 

25) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

26) właściwe oświetlenie, wentylacje i ogrzewanie w pomieszczeniach szkoły; 

27) zabezpieczenie barierkami przed wejściem do szkoły uniemożliwiające bezpośrednie 

wyjście uczniów na jezdnię; 

28) wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia; 

29) wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności gabinetu pielęgniarki, pokoju 

nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu, świetlicy 

w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy; 

30) dostosowanie stopnia trudności i intensywności ćwiczeń do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących; 

31) zwolnienie ucznia uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne w danym dniu 

z wykonywania planowanych ćwiczeń informując o tym jego rodziców; 

32) prowadzenie ćwiczeń z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących; 

33) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących; 

34) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego przed każdymi 

zajęciami; 

35) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi i uczniami 

uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły; 

36) niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu pomocy w przypadku opieki,  

w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości 

udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy; 

37) niezwłoczne zawiadomienie o każdym wypadku przez dyrektora szkoły lub 

upoważnionego przez niego  pracownika szkoły – rodziców poszkodowanego, 

pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, 

organu prowadzącego szkołę, rady rodziców, w wypadku śmiertelnym, ciężkim 

i zbiorowym, prokuratora i kuratora oświaty, w wypadku, do którego doszło 

w wyniku zatrucia – państwowego inspektora sanitarnego; 

38) zapewnienie zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole zgodnie z odrębnymi 

przepisami prawa oświatowego; 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów po zakończonych 

zajęciach lekcyjnych. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów po zakończonych 

zajęciach  poza lekcyjnych na terenie szkoły oraz szkolnych boisk sportowych. Jeżeli 



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

9 
 

zajęcia poza lekcyjne nie odbywają się bezpośrednio po lekcjach, uczeń wraca do domu 

i ponownie przychodzi do szkoły zgodnie z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 9 

 

1. Formy opieki i pomocy dzieciom i uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc 

materialna: 

1) zapewnienie opieki wychowawczej w świetlicy szkolnej; 

2) prowadzenie pomocy w celu w uzyskiwaniu możliwie najwyższych osiągnięć, 

zapewniając im równe szanse do pełnej realizacji ich możliwości; 

3) przyjmowanie i opiniowanie wniosków rodziców/ prawnych opiekunów uczniów 

kandydujących do stypendium Miasta Kalisza im Św. Jana Pawła II; 

4) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków rodziców/ opiekunów prawnych uczniów 

o stypendia socjalne; 

 

§ 10 

 

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

profilaktyki, w szczególności uwzględniając prawo rodziców do: 

1) znajomości wymagań edukacyjnych; 

2) tworzenia programu wychowawczo – profilaktycznego; 

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej; 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce; 

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

dzieci; 

6) zapoznania z przepisami prawnymi dotyczącymi uczniów i rodziców; 

2. Informacje dotyczące wyników indywidualnych uczniów nie mogą być podane 

do publicznej wiadomości wszystkich rodziców; 

 

 

ROZDZIAŁIII 

 
 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY  

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE 

 

§ 11 
 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

4. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia 
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2) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia; 

3) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 

ucznia w szkole; 

5) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły 

i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

6) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia; 

7) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

8) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 

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

10) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym 

zakresie; 

11) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku; 

12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

13) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

14) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

15) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

16) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z: 

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

6.  O udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

5) pielęgniarka środowiskowo - szkolna; 
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6) poradnia psychologiczno - pedagogiczna; 

7) asystent nauczyciela, wychowawcy świetlicy lub ucznia; 

8) pracownik socjalny; 

9) asystent rodziny; 

10) kurator sądowy; 

11) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

 

 
POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE 

 
§ 12 

 

1. Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) Zajęciadydaktyczno – wyrównawcze. 

2) Zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

3) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 

4) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze 

terapeutycznym. 

5) Zajęcia logopedyczne. 

6) Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. 

2. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli – udzielane i prowadzone 

przez pedagoga szkolnego w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oraz 

wywiadówek (zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami); 

2) porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli – udzielane i prowadzone 

przez opiekuna szkoły z ramienia  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 

w Kaliszu, w terminach wyznaczonych przez poradnię; 

3) warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego; 

4) warsztaty i szkolenia dla uczniów i rodziców – zgodnie z potrzebami wynikającymi 

z diagnozy potrzeb; 

5) organizacja kształcenia w formie  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na 

podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i na wniosek rodziców dla 

uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości  

uczestniczenia we wszystkich zajęciach edukacyjnych. 

3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 

nr 1 w Kaliszu. 

 

§13 

 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnegopoprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych; 

5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 
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2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują 

pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza szkołą. 

§ 14 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom posiadającym orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także 

zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach; 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom nieposiadającym 

orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocydoraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom posiadającym orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.  

 

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI UCZNIOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM, NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYM 

NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 

 

§ 15 

 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie 

edukacyjnym. 

3. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, niedostosowaniem 

społecznym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym: 

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

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny 

i środki dydaktyczne; 

3) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach i możliwości 

organizacyjnych szkoły; 

4) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

4. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 
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§ 16 

 

1. Indywidualne nauczanie organizuje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia 

lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na czas określony wskazany 

w  orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanych dalej „orzeczeniem” 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę; 

3. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega kwalifikacji i promowania 

za zasadach określonych w Statucie Szkoły. 

 
 

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA 

 

§ 17 

 

 

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwana   dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, 

jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą 

realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

2. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

3. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w  danej szkole  programy 

nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych I edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności 

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

4. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega kwalifikacji i promowania 

za zasadach określonych w Statucie Szkoły. 

 

 

 

INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI 

 

§ 18 
 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki. 

2. Uczeń ubiegający się o indywidualny program lub tok nauki powinien wykazać się:  

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów na 

koniec roku i/ lub na koniec I okresu. 

3. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 

klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki w zakresie jednego, kilku 

lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania 

danej klasy. 



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

14 
 

5. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub 

tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w rozdziale 3a ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty. 

 

 
FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 

 

§ 19 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) pomoc w składaniu wniosków o stypendia szkolne, 

2) pomoc w ubieganiu się o wsparcie właściwych instytucji, 

3) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, 

4) opiniowanie wniosków o stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

samodzielnie lub w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
 

 

OGRANY SZKOŁY 

 

§ 20 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych organów w pkt.1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe.  

 

§ 21 

 

1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa – 

Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

3. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych; 

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

3) reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

4) sprawuje nadzór pedagogiczny w ramach, którego: 



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

15 
 

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy szkoły, 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły, 

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez: 

- diagnozę pracy szkoły, 

- organizowanie szkoleń i narad, 

- motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

- opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego 

i przedstawienie go radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku 

szkolnego, którego dotyczy, 

- przedstawienie radzie pedagogicznej do dnia 31 sierpnia każdego roku wyników 

i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

d) monitorowanie pracy szkoły; 

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, 

niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ 

nadzoru pedagogicznego; 

7) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej; 

8) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej; 

9) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

10) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły; 

11) dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

12) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły; 

13) dba o powierzone mienie; 

14) wydaje zarządzenia i polecenia służbowe; 

15) ocenia pracę nauczyciela; 

16) dokonuje okresowych ocen pracowników samorządowych; 

17) uczestniczy w pracach komisji przyznających stopnie awansu dla nauczycieli szkoły; 

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

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

19) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

20) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

21) kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego oraz obowiązku przygotowania 

przedszkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na 

realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza 

szkołą; 

22) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zasadach określonych 

w statucie; 

23) przyjmuje uczniów do szkoły; 

24) występuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej 

w przypadkach określonych w rozdziale 24 statutu szkoły; 

25) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami; 



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

16 
 

26) w realizacji swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim; 

27) odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających w szkole i stan sanitarny oraz 

stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych; 

28) dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program 

wychowania przedszkolnego lub program nauczania ogólnego; 

29) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

30) współdziała ze związkami zawodowymi działającymi w szkole w zakresie ich 

uprawnień; 

31) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i rady rodziców: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym 

roku szkolnym; 

32) podaje corocznie do publicznej wiadomości zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku 

szkolnym; 

33) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów 

bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami 

i materiałami; 

34) realizuje pozostałe zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

35) Dyrektor prowadzi zajęcia w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. 

36) Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzorującym w zakresie 

określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 22 

 

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

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania. 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 

udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub 

na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim 

powiadomieniu Dyrektora szkoły. 

6. Zebrania rady pedagogicznej Szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

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

bieżących potrzeb. 

7. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły; 

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



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

17 
 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

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

2) projekt planu finansowego; 

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

5) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego w klasach 4 – 8; 

6) propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub 

materiału edukacyjnego; 

7) wnioski o nagrody dla dyrektora szkoły; 

8) pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

9) kandydatów na stanowisko wicedyrektora szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły 

lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

8) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radami Rodziców i Samorządami 

uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 

9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

szkoły; 

10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

10. Rada Pedagogiczna wykonuje ustawowe zadania rady szkoły. 

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są 

protokołowane. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, 

co najmniej połowy jej członków. 

13. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
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RADA RODZICÓW 

 

§ 23 

 

1. Rada Rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców, wspiera działalność statutową 

szkoły. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

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

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców. 

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora Szkoły; 

4) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, której celem jest działalność wychowawcza 

albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły; 

5) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku 

szkolnym; 

6) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 

7) działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej; 

8) pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 

9) delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły, 

10) występowania do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi spraw związanych z działalnością szkoły; 

11) opiniowanie wniosków rodziców uczniów kandydujących o przyznanie stypendium 

Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II; 

12) konsultacje w sprawie wprowadzenia/utrzymania szczególnego nadzoru nad 

pomieszczeniami szkoły i terenu wokół szkoły w postaci środków technicznych 

umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring). 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§ 24 

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów 

w danym roku szkolnym. 
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3. Organami i reprezentantami uczniów w danym roku szkolnym są: 

1) samorządy klasowe 

2) zarząd samorządu uczniowskiego. 

4. Samorząd uczniowski działa na podstawie „ Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

5. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy 

warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami. 

6. Samorząd inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów. 

7. Samorząd uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, może 

przedstawiać dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 

8. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela - opiekuna samorządu. 

 

§ 25 

 

1. W szkole mogą działać organizacje harcerskie, których celem jest działalność 

wychowawcza wśród uczniów lub działalność mająca na celu rozszerzenie i wzbogacenie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz działalność na 

rzecz środowiska. 

2. Decyzje w sprawie działalności innych niż samorząd uczniowski organizacji podejmuje 

dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY 

 

§ 26 

 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając 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 

uchwalone (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 kompetencji organu uprawnionego. 

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

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U. w formie pisemnej, a Radzie 

Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

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

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki 

i kształcenia dzieci według zasad ujętych w statucie szkoły. 

8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych w statucie szkoły. 

 

 

 

 

 

 



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

20 
 

SPRAWY SPORNE 

 

§ 27 

 

1. W przypadku sporupomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem 

Uczniowskim: 

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 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany 

jest Zespół 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. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 

prowadzącego. 

5. Każdy z organów ma prawo wnioskować o prowadzenie mediacji przez specjalistę 

z zakresu mediacji szkolnych. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 28 

 

1. Podstawą działalności szkoły jest Statut Szkoły Podstawowej nr 22  im. Józefa 

Piłsudskiego w Kaliszu.  

2. Projekty nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego  

w Kaliszu przygotowuje szkolny zespół ds. Statutu Szkoły, powołany przez dyrektora 

szkoły na dany rok szkolny.  

3. Organem kompetentnym do uchwalania nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 22 

im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu jest Rada Pedagogiczna.  

4. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy; pierwszy okres kończy się klasyfikacją śródroczną 

w terminie ustalanym corocznie przez Radę Pedagogiczną (na pierwszym zebraniu w 

danym roku szkolnym). Informacja o terminie zakończenia pierwszego okresu 

przekazywana jest uczniom i rodzicom podczas rozpoczęcia roku szkolnego oraz na 

pierwszym klasowym spotkaniu z rodzicami uczniów.  

5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz przerw i ferii 

określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji 

roku szkolnego; 
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1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą w ostatni piątek po 20 czerwca, 

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie, 

3) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dni;  

4) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, mogą być ustalone: 

w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub 

związkówwyznaniowych, w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy 

szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej;   

5) w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoła ma 

obowiązek zorganizowania uczniom zajęć wychowawczo-opiekuńczych.  

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 

30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu 

finansowego szkoły.  

7. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja każdego 

roku. 

8. Arkusz organizacyjny zawiera liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę.  

9. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 

dyrektora szkoły na każdy rok szkolny, na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego, zgodnie z ramowym planem nauczania, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, niezależnie od formy funkcjonowania szkoły.  

10. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego w celu zmniejszenia zagrożenia 

zakażenia chorobą zakaźną oraz zapewnienia bezpiecznych warunków ich odbywania, 

długość przerw międzylekcyjnych określa dyrektor szkoły.  

11. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym sposób dokumentowania realizacji statutowych zadań prowadzony 

jest na zasadach określonych przez dyrektora.  

12. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor 

szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.  

13. Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane będą 

z wykorzystaniem:    

1) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych 

udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,  

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

4) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, 

w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń, 

14. Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie: 

1) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły, 

2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy, 



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

22 
 

3) drogą mailową, lub za pomocą innych komunikatorów założonych na potrzeby 

edukacji zdalnej,  

4) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji. 

15. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

16. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, 

z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na 

odległość. 

17. Szkoła może prowadzić zajęcia eksperymentalne i innowacjeorganizacyjne 

i pedagogiczne, polegające na przyjmowaniu nowych rozwiązań programowych, 

organizacyjnych bądź metodycznych mających na celu poszerzenie bądź modyfikację 

zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo 

poprawę skuteczności działania szkoły. 

18. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

19. Uchwałę w sprawie eksperymentów pedagogicznych podejmuje Rada Pedagogiczna. 

 

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA 

 

§ 29 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem 

nauczania; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

5) zajęcia wychowania do życia w rodzinie; 

6) zajęcia religii /i etyki. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min, ale dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to 

wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 1-3 ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, wyznaczając przerwy,  które 

dzieci spędzają na korytarzu szkolnym; (nauczyciel może regulować przerwy dla 

uczniów, ale jest zobowiązany do uwzględnienia w tym własnych dyżurów 

i obowiązku spędzania wyznaczonej przerwy z uczniami swojej klasy  na korytarzu 

szkolnym, w celu integracji ze społecznością szkolną). 

3) w grupach tworzonych w poszczególnych oddziałach; 

4) w grupach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z różnych oddziałów tej 

samej klasy – rocznika; 

5) w grupach międzyklasowych, tworzonych z uczniów różnych roczników; 

6) w toku zindywidualizowanej ścieżki nauczania; 

7) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

8) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 

naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe. 

3. Zasady podziału na grupy: 
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1) Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach 4 – 8, dokonuje się podziału 

na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów stosownie do ilości stanowisk 

komputerowych. 

2) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym 

stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach 

oddziałowych i międzyoddziałowych do 24 uczniów. 

3) Na wychowaniu fizycznym zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych 

i międzyoddziałowych liczących do 26 uczniów. 

4) Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt 

i chłopców. 

5) Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu 

wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, fizyka, 

chemia, technika) dokonuje się podziału na grupy na nie więcej niż połowie godzin 

obowiązkowych, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej. 

4. W szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców. 

5. Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie jednorazowego 

pisemnego oświadczenia woli, które można zmieniać. 

6. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia 

jest obowiązkowy;  

7. W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęcia religii, szkoła zapewnia opiekę na 

czas odbywania zajęć.  

8. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. 

9. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego 

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji w ramach godzin do dyspozycji dyrektora 

w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy 

chłopców i dziewcząt. 

10. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w pkt.10, jeżeli jego 

rodzice zgłoszą w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

11. Zajęcia, o których mowa w pkt. 10 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

12. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, 

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. 

13. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

 

§ 30 
 

1. Dyrektor szkoły uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły 

ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, w arkuszu organizacyjnym na każdy rok 

szkolny przydział zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w ramach form pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej.  
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2. Udział ucznia w zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców wyrażonej w formie 

oświadczenia. 

 

 

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI 

 

§ 31 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki w szkole stanowią: 

1) księga uczniów; 

2) księga ewidencji; 

3) arkusze ocen ucznia; 

4) księga arkuszy ocen; 

5) dziennik lekcyjny elektroniczny; 

6) dziennik innych zajęć; 

7) dziennik indywidualnego nauczania; 

8) dziennik zajęć pedagoga szkolnego; 

9) dziennik zajęć specjalistycznych; 

10) dziennik zajęć w świetlicy; 

11) uchwały rady pedagogicznej dotyczące: 

12) klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły,  

13) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu; 

14) zezwolenia dyrektora szkoły na: 

a) indywidualny program lub tok nauki, 

b) spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 

15) zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia. 

3. Szkoła prowadzi dzienniki lekcyjne wyłącznie w formie elektronicznej oraz w formie 

papierowej dla poszczególnych zajęć, tj. świetlica szkolna, biblioteka, logopeda i inne; 

4. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji 

i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. 

5. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi 

lub innych zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu 

zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów, arkuszy 

ocen uczniów. 
 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

§ 32 

 

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

rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla 

uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje 

świetlica szkolna.  

2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz 

rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.  

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych do 25 uczniów.  

4. Do zadań świetlicy należy:  
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1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;  

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;  

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 

nawyków higieny;  

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;  

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

6) wyrabianie u uczniów samodzielności;  

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,  

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.  

5. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:  

1) zajęć specjalistycznych; 

2) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów; 

3) zajęć utrwalających wiedzę;  

4) gier i zabaw rozwijających;  

5) zajęć sportowych. 

6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego opiekuńczo – wychowawczego planu 

pracy zgodnego z ogólnymi założeniami planu pracy szkoły.  

7. Wychowawcy świetlicy pracują według napisanych przez siebie miesięcznych planów 

pracy.  

8. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas 1 – 3, które muszą dłużej przebywać 

w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizacji dojazdu do szkoły lub 

innych okoliczności wymagających zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

9. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się zgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminie świetlicy szkolnej.  

10. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy 

szkolnej.  

11. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub 

przez osoby upoważnione.  

12. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy 

świetlicy. 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

§ 33 

 

1. Biblioteka szkolnajest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 

i rodzice na warunkach, które określa regulamin biblioteki. 

3. Do zadań biblioteki należy: realizacja zadań dydaktycznych szkoły, rozwój 

zainteresowań uczniów, pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela 

i popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

4. Biblioteka umożliwia uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom 

korzystanie z księgozbioru oraz korzystanie z księgozbioru podręcznego, 

multimedialnego. 

5. Zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników 

lub materiałów edukacyjnych, tryb przyjęcia na stan szkoły oraz postępowanie 

w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych  
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zawarte są w regulaminie korzystania z darmowych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych. 

6. Pierwszeństwo w korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych mają uczniowie i nauczyciele. 

7. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie zbiorów i ich opracowanie bibliograficzne, 

2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 

8. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów przed, podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

9. Organizacja pracy biblioteki szkolnej opiera się na: 

1) planowaniuisprawozdawczości 

2) gromadzeniu zbiorów 

3) ewidencji zbiorów 

4) prawidłowym przechowywaniu zbiorów, chronieniu ich przed uszkodzeniami 

i zniszczeniem 

5) pełnieniu funkcji informacyjnej 

6) udostępnianiu zbiorów czytelnikom 

7) właściwym urządzeniu pomieszczeń biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem 

estetyki wnętrza. 

10. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni, 

2) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności 

biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach, 

3) organizowanie konkursów czytelniczych, 

4) przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa 

poszczególnych klas, 

5) zakup książek, 

6) przygotowanie uczniów do samodzielnego doboru lektury, 

7) udostępnianie encyklopedii, słowników oraz innych źródeł informacji, 

8) gromadzenie potrzebnych publikacji pedagogicznych, 

9) prowadzenie prenumeraty czasopism potrzebnych w pracy szkoły, 

10) prowadzenie bieżącej ewidencji zbiorów zgodnie z przepisami, 

11) kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji – w tym przy 

pomocy Internetu, 

12) udzielanie porad bibliotecznych, 

11. Współpraca biblioteki z uczniami obejmuje: 

1) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

2) pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

3) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za 

ich wspólne użytkowanie. 

12. Współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje: 

1) realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym 

przedmiotem, 

2) dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

3) udzielanie bieżącej informacji nt. nowości wydawniczych, 

4) możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu (czasopisma, videoteka, 

księgozbiór podręczny), 

5) dostęp do Internetu, 

6) udzielanie informacji radzie pedagogicznej o stanie czytelnictwa uczniów 

i nauczycieli. 

13. Współpraca biblioteki z rodzicami obejmuje: 

1) umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki, 
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2) udzielanie informacji o czytelnictwie wśród uczniów, 

3) udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły 

(Statut Szkoły, Program wychowawczo - profilaktyczny). 

14. Współpraca biblioteki z innymi bibliotekami obejmuje : 

1) udział uczniów w międzyszkolnych konkursach czytelniczych 

2) organizowanie spotkań z innymi bibliotekarzami lub autorami książek 

3) prowadzenie warsztatów czytelniczych przez pracowników Książnicy Pedagogicznej 

w Kaliszu 

4) wymianę książek i materiałów edukacyjnych 

15. Rodzice mają możliwość materialnego i merytorycznego wspierania działalności 

biblioteki. 

 

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU 

 

§ 34 

 

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. W ramach działalności Klubu uczniowie w szczególności: 

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, 

dobrowolneji bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego 

i środowiska naturalnego; 

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy 

na rzecz Szkoły; 

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6) promują ideę wolontariatu w Szkole. 

 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE 

 

§ 35 
 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu. 

2. Działania, o których mowa w pkt. 1 mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu 

zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na 

temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu 

człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak 

aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami 

i zainteresowaniami. 

3. Głównym celem organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest 

pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień 

i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów 

edukacyjnych i zawodowych. 

4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;  



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

28 
 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji 

i kariery;  

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych 

i zawodowych;  

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów 

w świadomym wyborze szkoły;  

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny 

i zawodowy uczniów;  

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego systemu 

Doradztwa Zawodowego;  

9) w zakresie współpracy z rodzicami:  

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,  

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych,  

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,  

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa 

zawodowego. 

5. Działania z zakresu doradztwa zawodowo – edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) bibliotekarza; 

5) szkolnego doradcę zawodowego; 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy); 

7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania 

wyborów zawodowo – edukacyjnych. 

 
 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ZASADY ICH PRACY 

 

§ 36 

 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły. 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły nauczycielskie: wychowawcze, przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo – zadaniowe w zależności od potrzeb szkoły wynikających 

z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich 

funkcjonuje szkoła. 

3. Zespoły nauczycielskie powołuje się w celu: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;  

2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, 

wychowania i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności 

w wykonywaniu zadań; 
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11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli; 

4. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego 

w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju 

przydzielonych zajęć. 

5. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

6. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują, m.in.:  

1) wybór programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz 

podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na obowiązujących 

zasadach, określonych w stosownej ustawie;  

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, korelowania treści 

nauczania przedmiotów pokrewnych;  

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania;  

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania;  

6) analiza ilościowa i jakościowa badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, egzaminów 

diagnostycznych oraz opracowanie wniosków i działań doskonalących lub 

naprawczych;  

7) koordynowanie działań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki;  

8) rozwiązywanie bieżących problemów pedagogicznych. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 37 

 

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

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, określają odrębne przepisy.  

3. Szczegółowy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla zatrudnionych 

pracowników sporządza dyrektor szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do akt 

osobowych. 

4. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący szkołę.  

5. Dla sprawnego zarządzania szkołą tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego 

zakres czynności opracowuje dyrektor szkoły.  

6. Zakresy zadań na poszczególne stanowiska pracy ujęte są w Regulaminie 

Organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. 

 

 
WICEDYREKTOR 

 

§ 38 

 

1. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej.  
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2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska 

wicedyrektora jest liczba oddziałów oraz możliwości finansowe.  

3. Dyrektor kieruje szkołą przy współudziale wicedyrektora na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami.  

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień wicedyrektora określa 

dyrektor w przydziale czynności, którego przyjęcie potwierdza wicedyrektor.  

5. Szczególne obowiązki wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego  

w Kaliszu. W zakresie spraw organizacyjnych:  

1) zastępuje dyrektora szkoły w przypadku czasie jego nieobecności;  

2) odpowiada wspólnie z dyrektorem szkoły za całokształt pracy i majątek szkoły;  

3) wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły w zakresie nadzorowania pracy 

dydaktyczno -wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:  

a) układa tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, zgodny z zasadami higieny pracy 

ucznia, 

b) opracowuje kalendarz szkolny,  

c) ustala zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,  

d) opracowuje nauczycielskie dyżury śródlekcyjne i kontroluje ich przebieg,  

e) prowadzi bieżący nadzór pedagogiczny i odpowiada za poziom tego nadzoru 

według ustalonego planu nadzoru pedagogicznego,  

f) aktywizuje nauczycieli do doskonalenia zawodowego i nowatorstwa w procesie 

dydaktycznym,  

g) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę efektów kształcenia i wychowania;  

h) rozlicza godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa nauczycieli;  

4) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia 

swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji 

wicedyrektora. Ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania 

poleceń;  

5) ma prawo do formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio 

nauczycieli, a także na wniosek dyrektora może dokonywać oceny pracy podległego 

mu bezpośrednio nauczyciela;  

6) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień i kar 

porządkowych dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

7) ma prawo do używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor szkoły” oraz 

podpisywania dokumentów szkolnych, których treść jest zgodna z zakresem jego 

zadań i kompetencji. 

 

 

NAUCZYCIELE 

 

§ 39 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie 

z przydziałem przedmiotowym i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz 

bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciel swą pracę wykonuje w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrzne 

regulaminy organów szkoły i dokumenty regulujące pracę szkoły.  

3. Nauczyciel zobowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;  

2) rzetelnie realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

31 
 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na zajęciach oraz na wycieczkach 

szkolnych (zgodnie z regulaminem wycieczek szkolnych),  

b) pełnienia dyżurów śródlekcyjnych na przerwach w wyznaczonych miejscach 

według harmonogramu dyżurów oraz doraźnych zastępstw na dyżurach. Dyżur 

powinien być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek 

zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, 

w sanitariatach, w szatni i na boisku,  

c) przestrzegania regulaminów, procedur oraz instrukcji obowiązujących w szkole,  

d) dbanie o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów.  

3) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;  

4) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;  

5) kształcić i wychowywać uczniów w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, atmosfery wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka;  

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów.  

 

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY, POMOC NAUCZYCIELA 

 

§ 40 

 

1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy wspomaganie i wspieranie uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji aktywnie współpracując 

z nauczycielami danego przedmiotu. 

1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie;  

2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym;  

3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 

w programie, realizowanych przez nauczycieli specjalistów;  

4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne i specjalistom 

realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze 

form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 

oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

2. Pomoc nauczyciela współpracuje i wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela. 

 

 

WYCHOWAWCA 

 

§ 41 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.  

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w szkole 

podstawowej.  
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3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.  

4. Nauczyciel ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej 

i pedagogicznej w swojej pracy od dyrektora szkoły.  

5. Początkujący nauczyciel - wychowawca, zostaje powierzony opiece nauczyciela z dużym 

doświadczeniem. Koordynatorem działań jest Dyrektor Szkoły.  

6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor Szkoły może zmienić wychowawcę 

na wniosek Rady Rodziców lub samego nauczyciela. 

7. Zadaniem nauczyciela – wychowawcy w szkole jest:  

1) sprawowanie bezpośredniej opieki wychowawczej nad uczniami;  

2) zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły; 

3) prowadzenie w powierzonej klasie, planowej pracy zmierzającej do pełnej realizacji 

celów wychowawczych w szkole; 

4) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;  

5) inspirowanie samorządowej działalności uczniów w celu realizacji zadań 

wynikających z pracy samorządu szkolnego;  

6) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierając je na zasadzie 

tolerancji i poszanowaniu godności osobistej; 

7) bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, udzielanie pomocy, rad 

i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz 

mającym problemy w osiąganiu pozytywnych wyników w nauczaniu;  

8) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka;  

9) współpraca z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką w celu diagnozowania potrzeb, 

trudności, warunków życia i nauki oraz organizowania różnych form pomocy 

uczniom;  

10) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w tej klasie, w celu koordynacji działań 

wychowawczych;  

11) bieżące kontrolowanie i analizowanie postępów w nauce i zachowaniu swoich 

uczniów;  

12) czuwanie nad realizowaniem obowiązku szkolnego;  

13) terminowe rozliczanie uczniów z nieobecności; 

14) kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własne oceny i zachowanie;  

15) współpraca z rodzicami uczniów, włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

rozwiązywania problemów wychowawczych;  

16) zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań 

stawianych przez szkołę, podejmowanych działań oraz ich osiągnięć edukacyjnych;  

17) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępu w nauce 

i zachowaniu się ucznia, omówienia problemów wychowawczych, poprzez 

uczestniczenie w zebraniach z ogółem rodziców zgodnie z kalendarzem szkolnym;  

18) ustalanie oceny z zachowania swoich uczniów, po zasięgnięciu opinii samorządu 

klasy oraz nauczycieli uczących w danej klasie;  

19) powiadamianie rodziców lub opiekunów o przewidywanym dla ucznia 

okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym z przedmiotu na zasadach 

określonych w statucie szkoły;  

20) prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej (dzienniki 

elektroniczne, „Dziennik wychowawcy klasy”, arkusze ocen, świadectwa szkolne) 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz wewnętrznymi 

uregulowaniami szkoły.  

21) w terminie do 15 września opracowanie wykazu potrzeb w szczególności w zakresie 

pomocy w nauce, pokonywania trudności w uczeniu się, rozwijania zainteresowań 

i zdolności uczniów, innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
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wynikającej z opinii PPP, oceny funkcjonowania ucznia w grupie, informacji od 

rodzica i samych uczniów.  

22) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów;  

23) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów w szkole;  

24) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 

funkcjonowania. 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY 

 

§ 42 

 

1. Pedagog szkolny jest współodpowiedzialny za sytuację wychowawczą w szkole 

i odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za:  

1) osiągnięcie celów wychowawczych;  

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska;  

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji 

szkolnej lub społeczno - wychowawczej;  

4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.  

2. Pedagog szkolny:  

1) jest przewodniczącym zespołu do spraw programu wychowawczo - profilaktycznego 

oraz zespołu wspierającego ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej;  

2) dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w szkole oraz kontroluje realizację 

obowiązku szkolnego;  

3) udziela wychowawcom pomocy w ich pracy;  

4) utrzymuje stałe kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, sądem dla 

nieletnich;  

5) jest odpowiedzialny za stan preorientacji zawodowej, a w tym za organizowanie 

spotkań uczniów i rodziców z psychologami, indywidualne konsultacje z uczniami 

na temat wyboru szkoły ponadpodstawowej, konsultacje z rodzicami sugerujące 

badania uczniów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w porozumieniu 

z wychowawcami klas;  

6) współpracuje z rodzicami.  

3. Do zadań pedagoga w szkole i oddziale przedszkolnym należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci/uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci/uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego, 

szkoły;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym, szkole w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu oddziału przedszkolnego, szkoły;  

3) udzielanie dzieciom/uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;  
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4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i uczniów;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w oddziale przedszkolnym, 

szkolnym i pozaszkolnym dzieci i uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

9) organizowanie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej oraz organizowanie innych form pomocy uczniom;  

10) współpraca z wychowawcami w sprawdzaniu wniosków rodziców o przyznanie 

uczniom stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II.  

 

 

DORADCA ZAWODOWY 

 

§ 43 

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu.  

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań 

i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat 

otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu 

człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak 

aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami 

i zainteresowaniami.  

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 

i placówkę; 

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

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 
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9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I PRACOWNICY OBSŁUGI 

 

§ 44 

 

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami oraz zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. 

3. Do podstawowych obowiązków pracowników administracyjnych:głównego księgowego, 

sekretarza, referenta ds. księgowości należy : 

1) prowadzenie sekretariatu i księgowości,  

2) prowadzenie dziennika korespondencyjnego,  

3) prowadzenie księgi ewidencji dzieci, księgi ewidencji uczniów i odnotowywanie 

przebiegu wypełniania obowiązku szkolnego,  

4) prowadzenie księgi uczniów i bieżące informowanie o realizacji obowiązku 

szkolnego,  

5) przygotowywanie projektów pism urzędowych zleconych przez dyrekcję szkoły,  

6) przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji,  

7) sporządzanie projektów sprawozdawczości,  

8) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,  

9) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem 

pracowników,  

10) sporządzanie wymiaru uposażeń dla nauczycieli, pracowników administracji 

i obsługi,  

11) sporządzanie sprawozdań statystycznych,  

12) sporządzanie do ZUS wniosków o renty i emerytury,  

13) prowadzenie ewidencji i przyjmowanie zwolnień lekarskich,  

14) prowadzenie dokumentacji związanej z ocenianiem i awansem zawodowym 

nauczycieli,  

15) przygotowanie wniosków do nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz prowadzenie ich 

ewidencji,  

16) sporządzanie wykazów pracowników,  

17) prowadzenie dokumentacji związanej z urlopowaniem pracowników,  

18) opracowywanie regulaminów pracowniczych,  

19) wypisywanie, wydawanie oraz ewidencjonowanie legitymacji szkolnych lub ich 

duplikatów,  

20) opracowywanie sprawozdań dotyczących uczniów,  

21) prowadzenie składnicy akt,  

22) czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową,  

23) prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,  

24) obliczanie podatków od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji i prowadzenie 

rozliczeń z urzędem skarbowym,  

25) przestrzeganie dyscypliny finansowej,  

26) opracowywanie planów finansowych i ich prawidłowa realizacja,  

27) sporządzanie projektów sprawozdań finansowych,  

28) terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji,  

29) wysyłanie pism urzędowych i pobieranie ich z urzędu pocztowego,  

30) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż,  
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31) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,  

32) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 

życia uczniów,  

33) przekazywanie dyrektorowi szkoły informacji o zauważonych nieprawidłowościach 

w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników 

4. Do podstawowych obowiązków pracowników obsługi należy: 

1) dbałość o zgodny z przepisami stan techniczny obiektu, dokonywanie napraw 

i konserwacji sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych,  

2) systematyczna dbałość o czystość obiektów szkolnych i ich otoczenie,  

3) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń,  

4) sprzątanie pomieszczeń i terenów szkolnych,  

5) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż,  

6) sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym do szkoły, 

7) zgłaszanie dyrekcji szkoły przebywania na terenie szkoły osób, których obecność 

budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie,  

8) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,  

9) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 

życia uczniów,  

10) przekazywanie dyrektorowi szkoły informacji o zauważonych nieprawidłowościach 

w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników,  

11) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,  

12) pomoc nauczyciela współpracuje i wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela 

w celu wspomagania i wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

w pracy wychowawczo – opiekuńczej, m.in:  

a) rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych;  

b) kształtowaniu pozytywnego stosunku do siebie i innych;  

c) poszanowaniu godności;  

d) zapewnieniu przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki;  

e) działaniach indywidualnych i zespołowych;  

f) rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe 

otoczenie;  

g) sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości ucznia koniecznych do aktywnego 

i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;  

h) wykonywaniu czynności przygotowujących do zajęć edukacyjnych;  

i) opiece, m.in. podczas wycieczek, uroczystości, przerw śródlekcyjnych;  

j) dokumentowaniu swojej pracy;  

k) wykonywaniu innych zadań wskazanych przez nauczyciela i dyrekcję szkoły 

w zależności od potrzeb. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 
 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 

 

§ 45 
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1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się 

na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.  

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod 

uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 

3. Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

w szkole podstawowej, prowadzonych także w formie zdalnej; 

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

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

podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 

szkolnego poza szkołą obwodową. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

§ 46 
 

1. Każdy uczeń Szkoły ma prawo do: 

1) poszanowania swojej godności; 

2) wyznawania swobody myśli, sumienia i wyznania. Wykonywanie tego prawa może 

podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez 

prawo i które są konieczne do ochrony bezpieczeństwa narodowego i porządku 

publicznego, zdrowia lub moralności społecznej bądź podstawowych praw 

i wolności innych osób; 

3) nieingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy 

w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację; 

4) nietykalności osobistej; 

5) bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

innymi przejawami patologii społecznej; 

6) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

7) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 

8) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

9) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

10) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 

11) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

12) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 
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13) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

14) współdecydowanie o życiu szkoły poprzez działalność samorządową; 

15) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych 

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

16) wypoczynku podczas weekendów, 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 zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły 

wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie 

zwolnienie; 

18) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 

19) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 

20) znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego 

przekazu treści lekcji; 

21) zapoznania się z wynikami prac klasowych (sprawdzianów) w terminie do 14 dni od 

ich napisania;  

2. Prawa uczniasązapisane w Statucie Szkoły lub w Konwencji o Prawach Dziecka; 

3. Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia, skarga, winna być złożona: 

1) do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego, gdy prawa narusza: 

a) inny uczeń, 

b) nauczyciel, 

c) pracownik niepedagogiczny; 

2) do pedagoga szkolnego, gdy prawa narusza wychowawca klasy; 

3) do dyrektora szkoły, gdy prawa narusza pedagog szkolny. 

4. Uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły, jeżeli uważa, że skarga została 

rozpatrzona z naruszeniem jego praw. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. 

6. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

7. Wszystkie skargi należy w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze mediacji. 

8. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień w zawartych w Statucie Szkoły, godnie, kulturalnie 

zachowywać się w szkole i poza nią, w tym: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi, 

c) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności; 

2) dbać o honor i tradycje szkoły; 

3) okazywać szacunek drugiemu człowiekowi poprzez społecznie akceptowane formy; 

4) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć 

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

5) bezwzględnie podporządkowywać się zaleceniom dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz 

innych pracowników szkoły dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa; 

6) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

7) szanować i troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd oraz o mienie 

własne i innych; 

8) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia; 

9) usprawiedliwiać nieobecność w szkole w ciągu jednego tygodnia od powrotu do 

szkoły, wychowawcy; 

10) uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i klasowych, ponieważ ich udział 

traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

11) dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 
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12) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;  

13) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się 

wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać 

środków odurzających; 

14) przestrzegać zasad higieny osobistej oraz zasad dotyczących stroju szkolnego 

opisanych w statucie; 

15) zachować szczególne zasady bezpieczeństwa podczas przerw, w szczególności: 

a) poruszać się po schodach prawą strona, pojedynczo, zachowując bezpieczną 

odległość, 

b) nie biegać, nie grać w piłkę, nie uprawiać innych niebezpiecznych zabaw, 

c) nie otwierać okien bez zgody nauczyciela dyżurującego, 

d) nie opuszczać budynku szkoły (nie dotyczy okresu, gdy podczas przerw otwierane 

jest boisko szkolne), 

e) po dzwonku na lekcję niezwłocznie ustawić się przed wejściem do sali; 

16) w czasie lekcji stosować się do następujących zasad: 

a) nie opuszczać sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela, 

b) bez zgody nauczyciela nie korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących 

się w sali, nie otwierać szafek, szuflad itp., 

c) dbać o wygląd sali, a wszelkie zauważone szkody natychmiast zgłaszać 

nauczycielowi, 

d) po zakończeniu zajęć pozostawić swoje miejsce pracy w czystości; 

9. 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) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych; 

8) Zapraszać obcych osób do szkoły. 

 

§ 47 

 

1. Członkowie społeczności szkolnej traktowani są w następujący sposób: 

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu 

traktowaniu lub karaniu; 

2) żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej 

ingerencji w sferę jego życia prywatnego; 

3) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka 

społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest 

zakazane i karane; 

4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, 

obrzędach religijnych lub nauce religii; 

5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi 

ludźmi, 

c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 
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d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz 

używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub 

psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 

zgromadzone w Szkole. 

3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia 

szkody. 

4. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły 

i kultywować jej tradycje. 

 

 

STRÓJ SZKOLNY 

 

§ 48 
 

1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju 

uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze.  

2. Strójnie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji, tzn.: 

1) wygląd zewnętrzny ucznia, jego fryzura nie mogą świadczyć o przynależności do 

subkultury; 

2) zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch 

oraz odzieży z dużymi dekoltami; 

3) ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również 

w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów; 

4) wyklucza się makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, posiadanie tatuaży; 

5) nie dopuszcza się noszenia biżuterii przez chłopców; 

6) dopuszcza się noszenie dyskretnej biżuterii u dziewcząt, z tym że kolczyki muszą 

być małe i wolno je nosić tylko w uszach (najwyżej jedna para). 

7) strój nie może eksponować gołych ramion, brzucha, głębokich dekoltów 

8) zabrania się noszenia ubiorów, i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia 

oraz innych osób. 

3. Na zajęciach wychowania fizycznego: 

1) uczeń zobowiązany jest nosić strój sportowy: 

a) biała koszulka może być z nadrukiem; 

b) ciemne spodenki 

c) obuwie zgodne z regulaminem sali gimnastycznej (jasna, niepozostawiająca 

śladówpodeszwa) 

2) obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i innych ozdób. 

4. Uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienneprzez cały rok szkolny. 

5. Przez obuwie zmienne należy rozumieć obuwie lekkie, na jasnej podeszwie, typu: 

tenisówki lub trampki dowolnego koloru. 

6. Uczeń zobowiązany jest do posiadania i noszeniastroju galowegow czasie uroczystości 

szkolnych. 

7. Przez strój galowy należy rozumieć 

1) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica lub spodnie (dopuszcza się jeans) 

oraz biała bluzka koszulowa bez żadnych ozdób, 

2) dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie (dopuszcza się jeans) oraz biała 

koszula. 

8. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady 

Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku 
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złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii 

Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju. 

9. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w pkt. 8, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu 

z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

10. Naruszenie powyższych zasad może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje: 

1) punkty ujemne zgodne z punktowym systemem oceniania, 

2) rozmowa z dyrektorem, 

3) wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem, 

4) obniżenie oceny z zachowania. 

 

 

NAGRODY I KARY 

 

§ 49 
 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę; 

2) wzorową postawę; 

3) pracę na rzecz szkoły; 

4) wybitne osiągnięcia; 

5) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy na forum klasy; 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkoły; 

3) dyplom; 

4) nagroda rzeczowa. 

4. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w Statucie, 

obowiązujących regulaminów, zarządzeń i łamią podstawowe zasady współżycia 

szkolnego, stosuje się następujące rodzajekar: 

1) uwaga ustna nauczyciela; 

2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku elektronicznym LIBRUS; 

3) upomnienie wychowawcy w obecności klasy; 

4) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika elektronicznego LIBRUS; 

5) upomnienie dyrektora; 

6) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

7) powiadomienie odpowiednich instytucji o wykroczeniach popełnionych przez 

ucznia; 

8) przeniesienie ucznia do równoległej klasy (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, 

pedagoga, dyrektora); 

9) przeniesienie ucznia do innej szkoły za przewinienia. 

5. Wobec uczniów nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność 

osobistą. 

6. Wychowawca ma obowiązek informowania Rodziców o przyznanej nagrodzie lub karze. 

7. Rodzice mają prawo odwołania się od przyznanej uczniowi karze. 

8. Odwołanie w formie pisemnej rodzice ucznia składają do dyrektora szkoły w terminie 

trzech dni. 

9. Dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga, Rady Samorządu 

Uczniowskiego może uwzględnić zasadność odwołania. 
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10. Nie odrzucenie odwołania przez dyrektora w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest 

równoznaczna z jego uwzględnieniem.  

11. Dyrektor biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie się ucznia w dłuższym okresie 

(6 miesięcy) może uznać karę za niebyłą.  

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

do innej szkoły w przypadku:  

1) notorycznej agresji i przemocy fizycznej stosowanej wobec innych uczniów 

(znęcanie się, wymuszanie pieniędzy);  

2) gdy umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi/koleżanki;  

3) świadomych i powtarzających się kradzieży oraz niszczenia mienia szkoły;  

4) uczestnictwa w grupach przestępczych i przenoszenia negatywnych zachowań na 

teren szkoły; 

5) powtarzających się wulgarnych i złośliwych zachowań w stosunku do uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły;  

6) spożywania i rozprowadzania na terenie szkoły substancji uzależniających;  

a) wchodzi w kolizję z prawem,  

b) demoralizuje innych uczniów,  

c) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły. 
 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

 
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

§ 50 

 

1. Szkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w Szkole Podstawowej 

Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. 

2. Zasady oceniania z religii / etyki regulują odrębne przepisy. 

 

§ 51 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 
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4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

 
§ 52 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

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

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

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej; 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia. 

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi i jego rodzicom informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (nie później niż do 30 września) 

informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

6. W szkole obowiązują następujące zasady oceniania: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, 
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3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego znają kryteria oceniania, zakres materiału 

z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

 

§ 53 

 

1. Uczeń ma prawo do różnych form oceniania. 

2. Na zajęciach mogą podlegać ocenie następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace klasowe/ poprawa pracy klasowej; 

2) sprawdziany/ poprawa sprawdzianów; 

3) zadania otwarte wymagające od ucznia rozwiniętej wypowiedzi pisemnej; 

4) kartkówki/ poprawa kartkówki; 

5) odpowiedzi ustne i/lub śpiew; 

6) dyktando/ poprawa dyktanda 

7) prace domowe (pisemne i ustne); 

8) zeszyty ćwiczeń, karty pracy; 

9) zeszyty przedmiotowe; 

10) prace długoterminowe; 

11) testy sprawności fizycznej; 

12) rękodzieła; 

13) aktywność; 

14) systematyczność; 

15) wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków. 

3. Wybór rodzaju aktywności uczniów należy do nauczyciela i jest: 

1) dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia; 

2) adekwatny do specyfiki prowadzonych przez niego zajęć edukacyjnych. 

4. W dzienniku nauczyciel ma obowiązek zapisać w nagłówku formy pracy podlegające 

ocenie. 

5. Przy ustalaniu oceny z techniki, plastyki, muzyki pod uwagę bierze się przede wszystkim 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego pod uwagę bierze się przede wszystkim:  

1) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć; 

2) systematyczność udziału ucznia w zajęciach; 

3) aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej. 

7. Ustala się następujący zakres materiału na poszczególne formy sprawdzania wiedzy 

i umiejętności:  

1) praca klasowa – dział materiału; 

2) sprawdzian – powyżej 3 tematów lekcyjnych; 

3) kartkówka – do 3 tematów lekcyjnych. 

8. W czasie zagrożenia epidemicznego, gdy podstawa programowa będzie realizowana za 

pomocą zdalnego nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na 

monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez: 

1) zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań, 

2) lekcje online, 

3) komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów np. Zoom, Teams, 
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4) karty  pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane  przez pocztę 

elektroniczną, sprawdziany online. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

 

§ 54 

 

1. Przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów, testów uczniowskich oraz prac 

pisemnych ze wszystkich przedmiotów przyjmuje się następującą skalę procentową: 

L.P. OCENY PROCENTY(udział punktów) 

1. celujący 98,00% - 100,00% 

2. bardzo dobry 90,00% - 97,99% 

3. dobry 72,00% - 89,99% 

4. dostateczny 50,00% - 71,99% 

5. dopuszczający 30,00% - 48,99% 

6. niedostateczny 0,00% - 29,99% 

Nauczyciel przy ocenianiu kieruje się zawsze dobrem ucznia. 

2. Nieopanowanie kontrolowanej wiedzy i sprawdzanych umiejętności przez ponad 

50% uczniów, wymaga ponownego omówienia materiału. 

3. Uczniowie mają możliwość ustalenia z nauczycielami terminu pracy klasowej 

i sprawdzianu. 

4. Każda praca klasowa i sprawdzian powinna być sprawdzona, oddana i omówiona 

najpóźniej do 14 dni. 

5. Praca klasowa powinna być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

i poprzedzona lekcją powtórzeniową i/lub podaniem przez nauczyciela zagadnień 

ułatwiających samodzielne powtórzenie materiału. 

6. Nauczyciel ma obowiązek wpisania do dziennika ustalonego terminu pracy klasowej. 

7. W ciągu tygodnia nauki mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe lub sprawdziany, 

ale nie więcej niż 1 dziennie (ta zasada nie obowiązuje, jeżeli praca klasowa została 

przesunięta na prośbę uczniów na inny, niż ustalony wcześniej termin). 

8. Liczba kartkówek w miesiącu nie może przekroczyć tygodniowego wymiaru zajęć 

z danego przedmiotu. 

9. Uczeń ma prawo poprawienia oceny z pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki, dyktanda 

w ciągu dwóch tygodni od daty wpisania oceny do dziennika. 

10. W przypadku poprawy brana jest pod uwagę wyłącznie ocena z pracy poprawionej 

z wagą o jeden niższą. 

11. Uchylanie się od napisania pracy klasowej skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej bez 

możliwości poprawienia się. 

12. Testy Kompetencji Ucznia w klasach 1-3 oraz Badania Osiągnięć w klasach 4-8, 

diagnoza przedmiotowa nie podlegają ocenie.  Poprawione są informacją zwrotną  

i wskazówką dla Rodzica oraz Ucznia. 

13. Praca domowa zadawana uczniowi: 

1) powinna łączyć się ściśle z pracą na lekcji; 

2) nie może przekraczać możliwości ucznia; 

3) powinna być systematycznie kontrolowana i oceniana. 

14. Uczniowie nie mogą mieć zadawanych obowiązkowych prac domowych na weekendy, 

przerwy świąteczne i ferie (nie dotyczy czytania lektur szkolnych i rozwiązywania testów 

przygotowujących uczniów klas 8 do egzaminu). 
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15. Uczeń powinien być oceniany co najmniej 3 razy w okresie na zajęciach o wymiarze 

tygodniowym wynoszącym 1 – 2 godziny, a co najmniej 4 razy na pozostałych zajęciach 

edukacyjnych. 

16. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 

JAWNOŚĆ OCEN 

 

§ 55 

 

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

2. Nauczyciele są zobowiązani do oddawania uczniom prac klasowych, sprawdzianów, 

kartkówek oraz innych prac pisemnych do zapoznania się i podpisania przez rodziców. 

3. Uczniowie są zobowiązani do oddania podpisanych przez rodziców prac klasowych, 

sprawdzianów, kartkówek oraz innych prac pisemnych na kolejnej lekcji z danego 

przedmiotu. 

4. Uzasadnianie ocen.  

1) nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną; 

2) oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel 

uzasadnia w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 

umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy;  

3) wszystkie oceny z pisemnych niepunktowanych form sprawdzania wiadomości 

i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi 

recenzję dłuższej formy wypowiedzi pisemnej, która zawiera informacje dotyczące 

walorów pracy, ocenę poprawności językowej, stylistycznej, ortograficznej oraz 

interpunkcyjnej, pracy zawierającą następujące treści: zapamiętanie i zrozumienie 

wiadomości, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych oraz 

zalecenia do dalszej pracy. 

5. Zasady udostępniania pisemnych prac uczniów 

1) Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom 

na zajęciach dydaktycznych. 

2) Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów są przekazywane dzieciom do 

wglądu na lekcji poświęconej omówieniu pracy pisemnej. Potwierdzeniem oddania 

pracy pisemnej przez nauczyciela uczniowi jest lista obecności w dzienniku. 

6. Jeżeli praca ucznia zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw 

pytań (zadań). 

7. Prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia 

edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, 

tj. do dnia 31 sierpnia. 

 

 

WARUNKI ZWALNIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

ORAZ INFORMATYKI 

 

§ 56 

 

1. Uczeń może być zwolniony: 

1) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego; 

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego i/lub informatyki. 
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2. Decyzję o zwolnieniu ucznia na dłużej niż 1 miesiąc wydaje dyrektor szkoły na pisemny 

wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie dołączonej do wniosku odpowiednio:  

1) opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń 

fizycznych wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

2) opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego; 

korzystania z basenu w klasie 3 i/lub informatyki wydanej przez lekarza, na czas 

określony w  tej opinii. 

3. Jeżeli czas określony w opiniach, jest krótszy niż jeden miesiąc ucznia zwalnia 

nauczyciel uczący wychowania fizycznego i/lub informatyki na podstawie dostarczonej 

przez rodziców odpowiednio: 

1) opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

2) opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego 

i/lub informatyki wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne uczniowi 

posiadającemu opinię o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

6. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w pkt 1 i 2 jest obowiązany być obecny na 

lekcji. 

 

 

SKALA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§ 57 

 

1. Przyjmuje się następujący sposób wyrażania ocen: 

1) dla klas 1 – 3 śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, 

a oceny cząstkowe wyrażone są symbolami graficznymi od 1 do 6. 

2) dla klas 4 - 8 oceny cząstkowe i klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć 

edukacyjnych wyrażone są w skali 1 – 6: 

a) stopień celujący - 6 (cel) 

b) stopień bardzo dobry - 5 (bdb) 

c) stopień dobry - 4 (db) 

d) stopień dostateczny - 3 (dst) 

e) stopień dopuszczający - 2 (dp) 

f) stopień niedostateczny - 1 (ndst) 

3) oceny cząstkowe mogą być opatrzone plusem lub minusem; 

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego 

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Ocena przewidywana może zostać obniżona lub podwyższona, jeżeli uczeń po jej 

wystawieniu otrzymał oceny niższe lub wyższe (dotyczy ocen otrzymanych przed radą 

klasyfikacyjną). 

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lit. a – e. 
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5. Negatywna oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 

pkt. 2 lit. f. 

6. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

7. Ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych: 

1) w klasach 1, 2, 3: 

a) 6 otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie najwyższym, 

- jego wiedza często wykracza poza podstawę programową, 

- pracuje systematycznie i aktywnie podczas zajęć; 

b) 5 otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wysokim, 

 - jego wiedza czasami wykracza poza podstawę programową, 

- pracuje systematycznie i aktywnie podczas zajęć; 

c) 4 otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie średnim, 

- pracuje systematycznie i aktywnie podczas zajęć inspirowany przez nauczyciela, 

d) 3 otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie zadowalającym, 

- wykazuje zaangażowania i chęci do pracy zgodnie ze swoimi możliwościami, - 

potrzebuje pomocy nauczyciela; 

e) 2 otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie niskim, ale nie wykazuje 

zaangażowania i chęci do pracy, albo 

- nie jest w stanie opanować wiadomości i umiejętności na poziomie niskim, ale 

wykazuje zaangażowanie i chęć do pracy, 

- potrzebuje pomocy nauczyciela; 

f) 1 otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie niezadowalającym, 

- nie wykazuje zaangażowania i chęci do pracy; 

2) w klasach 4, 5, 6, 7, 8: 

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej, 

- twórczo podchodzi do stawianych przed nim problemów (umiejętność refleksyjnego 

i dywergencyjnego myślenia), 

- biegle i bezbłędnie wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności określone 

w podstawie programowej, 

- rozwiązuje zadania, ćwiczenia i problemy złożone, umie odejść od wzorów 

i schematów na rzecz własnych poszukiwań, 

- posługuje się językiem naukowym, 

- czyta ze zrozumieniem tekst literacki, naukowy, umie go skomentować, odnieść do 

dotychczasowej wiedzy i umiejętności; 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej, 

- rozumie treść poleceń do zadań i ćwiczeń, - potrafi korzystać z literatury 

popularnonaukowej, 

- formułuje wnioski, podsumowuje zebrane informacje, samodzielnie interpretuje 

fakty i zjawiska, 

- pracuje systematycznie i aktywnie podczas zajęć; 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
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 - opanował zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej, 

- rozumie treść poleceń do zadań i ćwiczeń, 

- potrafi korzystać ze wskazanych pomocy naukowych inspirowany przez nauczyciela, 

- w oparciu o dane formuje wnioski, podsumowuje zebrane informacje, 

- pracuje aktywnie podczas zajęć; 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści materiału z danego przedmiotu, 

- rozumie treść poleceń do zadań i ćwiczeń, 

- próbuje korzystać ze wskazanych przez nauczyciela pomocy naukowych, 

- próbuje w oparciu o dane sformułować wnioski, podsumować zebrane informacje, 

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia wymagania jak na ocenę dostateczną, ale pracuje tylko z pomocą 

nauczyciela; 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiedzy i umiejętności stwarzających możliwość uzupełnienia braków 

podczas kontynuacji nauki na wyższym poziomie, 

- nie potrafi rozwiązywać zagadnień o elementarnym stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela. 

8. Uczeń ma prawo w ciągu jednego okresu zgłosić dwukrotnie nieprzygotowanie do zajęć 

(brak zeszytu, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi) zaznaczane „np”. 

Trzecie nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.Po wykorzystaniu 

limitu za każde nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Zgłoszenie 

nieprzygotowania powinno nastąpić w czasie sprawdzania obecności. Uczeń, który się 

spóźnił nie może zgłosić nieprzygotowania. 

9. Za aktywność na lekcjach oraz wykonanie zadań dodatkowych uczeń otrzymuje „+”. 

Trzy plusy zastępowane są oceną celującą. 

10. Braki wynikające zarówno z nieprzygotowania jak i jednodniowej nieobecności ucznia 

na zajęciach powinny być uzupełnione na kolejną lekcję. 

11. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. Obowiązuje ocena ważona. 

FORMA AKTYWNOŚCI waga ocen 

Praca klasowa 5 

Sprawdzian 4 

Kartkówka, projekt edukacyjny 3 

Odpowiedź ustna 2 

Aktywność, praca domowa, przygotowanie dodatkowych materiałów na 

zajęcia, prowadzenie zeszytu i kart ćwiczeń, prezentacja multimedialna, 

inne 

1 

 

Poprawa oceny jest o jedną wagę niższa. 

Ocena ważona z przedmiotów plastyka i technika: 

FORMA AKTYWNOŚCI waga ocen 

Działalność twórcza 5 

Karta pracy, odpowiedź ustna, kartkówka 3 

Aktywność, praca domowa, prowadzenie zeszytu 1 

Poprawa karty pracy, odpowiedzi ustnej, kartkówki 2 

 

12. Przy obliczaniu oceny rocznej uwzględnia się wszystkie oceny cząstkowe w roku 

szkolnym.  Zależności oceny na koniec okresu i roku szkolnego od średniej ważonej 

wskazuje następująca tabelka: 

WYNIK OCENA 
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1,00-1,59 niedostateczny 

1,60-2,59 dopuszczający 

2,60-3,59 dostateczny 

3,60-4,59 dobry 

4,60-5,59 bardzo dobry 

5,60 - 6,0 celujący 

 

13. Oceny cząstkowe otrzymane przez ucznia dzień po śródrocznej radzie klasyfikacyjnej  

są zapisywane na kolejny okres. 

 

 

OCENA ZACHOWANIA 

 

§ 58 

 

1. Przyjmuje się następujący sposób wyrażania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) w klasach 1, 2, 3 – ocena opisowa; 

2) klasy 4, 5, 6,7, 8 – wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, 

naganne. 

2. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają ocenie 

poprawnej. 
3. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest: 

1) wysłuchać samooceny ucznia, któremu wystawia ocenę; 

2) wziąć pod uwagę opinię o uczniu od nauczycieli uczących, zespołu klasowego oraz 

pozostałych pracowników szkoły; 

3) uwzględnić prowadzoną dokumentację w dzienniku elektronicznym: 

a) uwagi o uczniu 

b) punkty otrzymane zgodnie z Zasadami oceniania zachowania 

4. Kryteria oceny zachowania: 

1) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia bez zaburzeń i dysfunkcji 

rozwojowych, o których mowa w pkt. 3 uwzględnia w szczególności: 

 

WAGA WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia Liczbapu

nków 

Osoba 

odpowiedzialna 

za wpisanie 

punktów 

a) nadobowiązkowe przygotowanie materiałów na zajęcia 1 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

b) 100% obecności na zajęciach szkolnych, brak spóźnień 

 

maksymalnie 10 godzin usprawiedliwionych nieobecności, 

 

 

jeżeli nieobecności ucznia przekraczają 30 godzin 

nieusprawiedliwionych w okresie oraz za udowodnione 

wagary uczeń nie może otrzymać śródrocznej lub/i rocznej 

oceny zachowania wyższej niż nieodpowiednia   

do 10 pkt 

 

 

do 7 pkt 

 

 

1x w okresie 

wychowawca 

klasy 

1x w okresie 

wychowawca 

klasy 

c) wywiązywanie się z zadań powierzonych (w tym z 

obowiązków dyżurnego klasowego) i dobrowolnie podjętych 

do 2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 
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d) Odpowiednie zachowanie i dbałość o własny rozwój na 

zajęciach szkolnych kół zainteresowań 

do 5 pkt Nauczyciel 

prowadzący 

zajęcia 1 x w 

okresie 

e) Inne… poparte/ umotywowane komentarzem nauczyciela do 5 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej Liczbapu

nków 

Osoba 

odpowiedzialna 

za wpisanie 

punktów 

a) aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym, 

szkolnym, wolontariat 

 

od 3 do 5 

pkt 

1  x w 

Okresie 

Wychowawcy 

lub opiekun 

organizacji 

b) poszanowanie mienia szkoły i dbałość o czystość 

(pomieszczeń, toalet, otoczenia szkoły)   

do 2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły Liczbapu

nków 

Osoba 

odpowiedzialna 

za wpisanie 

punktów 

a) przygotowanie uroczystości, imprez szkolnych i 

środowiskowych (udział, wykonanie dekoracji i inne) 

do 2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

 

b) reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych:   

1) na szczeblu szkolnym 

2) na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim 

 

Laureat w konkursie lub zawodach sportowych: 

- szkolnych 

 

2 pkt 

 

5 pkt 

 

 

5 pkt 

 

 

 

10 pkt 

Wychowawcy, 

lub n-le 

przygotowujący 

do konkursu/ 

zawodów, 

organizujący 

konkurs 

- międzyszkolnych 

- powiatowych 

- rejonowych 

- wojewódzkich 

- ogólnopolskich 

c) właściwe zachowanie podczas uroczystości i wydarzeń 

szkolnych oraz poszanowanie symboli narodowych i 

szkolnych, strój galowy 

2 pkt  

wychowawca 

d) Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 

(każdorazowo): 

- uroczystości szkolne 

- uroczystości miejskie i powiatowe 

 

 

2 pkt 

10 pkt 

Opiekun SU 

 

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych Liczbapu

nków 

Osoba 

odpowiedzialna 

za wpisanie 

punktów 
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a) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, 

wyjść grupowych, spacerów, itp. 

do 5 pkt wychowawca 

b)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (właściwe zachowanie 

podczas przerw, lekcji, unikanie bójek, unikanie hałasu) 

2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią Liczbapu

nków 

Osoba 

odpowiedzialna 

za wpisanie 

punktów 

a) dbanie o kulturę słowa i dyskusji, unikanie wulgaryzmów Do 5 

pkt 

1x w 

okresiewychow

awcy 

b) kulturalne zachowanie się bez agresji i przemocy 

 

2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

1 x w okresie 

c) Pomoc w akcjach charytatywnych 2 pkt wychowawca 

 

6. Okazywanie szacunku innym osobom Liczbapu

nków 

Osoba 

odpowiedzialna 

za wpisanie 

punktów 

a) okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, 

uczniom (używanie zwrotów grzecznościowych, na co dzień 

w szkole i poza nią)         

2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

1 x w okresie 

 

WAGA NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia Liczba 

punktów 

Osoby 

odpowiedzialn

e za wpis 

a) Nieprzygotowanie do zajęć (brak przyborów, podręczników, 

zeszytów, itp.) 

- 2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

b) Nieterminowe dostarczanie prac pisemnych - 5 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

c) Spóźnienie -1 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

d) Niewywiązywanie się z zadań powierzonych/ dobrowolne 

podjętych, obowiązku dyżurnego 

-2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

e) Próba oszustwa – ściąganie, podrabianie podpisu, oceny, 

fałszowanie usprawiedliwienia 

do - 10 

pkt 

Wszyscy 

nauczyciele 

f) Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji/zajęć (np. rozmowa, 

hałasowanie) i inne umotywowane przez nauczyciela 

do -5 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

g) Inne… poparte/ umotywowane komentarzem nauczyciela Do -2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej Liczba 

punktów 

Osoby 

odpowiedzialne 

za wpis 

a) Celowe niszczenie mienia szkoły lub własności innej osoby, 

zaśmiecanie otoczenia 

do -5 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

b) Używanie bez zgody nauczyciela telefonów komórkowych, -5 pkt Wszyscy 
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odtwarzaczy MP3, itp. Fotografowanie lub filmowanie 

zdarzeń z  udziałem innych osób bez ich zgody 

nauczyciele 

c) Upublicznianie materiałów, fotografii bez zgody obecnych 

na nich osób w Internecie – na portalach  

społecznościowych, naruszanie godności ucznia, 

nauczyciela, pracownika szkoły, dopuszczanie się 

cyberprzemocy. 

Do -10 

pkt 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły Liczba 

punktów 

Osoby 

odpowiedzialne 

za wpis 

a) Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości i imprez 

szkolnych oraz nieszanowanie symboli narodowych i 

szkolnych 

-2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

b) Brak regulaminowego - odpowiedniego stroju (galowego) 

podczas uroczystości szkolnych 

-2 pkt Wychowawca 

 

4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych Liczba 

punktów 

Osoby 

odpowiedzialne 

za wpis 

a) Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

wycieczek, wyjść grupowych, spacerów, itp. 

Do -5 pkt wychowawca 

b) Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 

- niewłaściwe zachowanie podczas przerw, lekcji, 

przebywaniu w klasie, w świetlicy 

- bieganie podczas przerw (na holu głównym, w klasie) 

- celowe stwarzanie uciążliwego hałasu 

- zmiana miejsca podczas zajęć bez zezwolenia; chodzenie 

po klasie w trakcie zajęć 

-2 pkt 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

c) Samowolne wyjście poza teren szkoły w trakcie przerwy 

lub zajęć 

-10 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

d) Niewłaściwe zachowanie po dzwonku przed klasą w 

oczekiwaniu na przyjście nauczyciela na zajęcia (nie 

ustawienie się, hałasowanie) 

-2 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

e) Naruszenie nietykalności cielesnej do -10 

pkt 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

5. Godne, kulturalne  zachowanie się w szkole i poza nią Liczba 

punktów 

Osoby 

odpowiedzialne 

za wpis 

a) Niedbanie o kulturę słowa i dyskusji, używanie 

wulgaryzmów 

do -5 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

b) Agresywne, niekulturalne zachowanie, agresja słowna, 

ubliżanie, przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie, wulgarne 

gesty, wulgarne słownictwo) 

do -5 pkt Wszyscy 

nauczyciele 

 

6. Okazywanie szacunku innym osobom Liczba 

punktów 

Osoby 

odpowiedzialne 

za wpis 

a) Brak szacunku w stosunku do osób starszych, nauczycieli, 

pracowników szkoły, innych uczniów (nieużywanie 

Do -5 pkt Wszyscy 

nauczyciele 
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zwrotów grzecznościowych, lekceważące traktowanie) 

 

2) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

5. Przy wystawianiu oceny zachowania w klasach 4 – 8 ustala się następującą skalę 

punktową: 

1) dla ucznia bez zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, o których mowa w ust. 3 pkt. 2: 

ZACHOWANIE PUNKTY 

Wzorowe 170 i więcej 

Bardzo dobre 150-169 

Dobre 120-149 

Poprawne 70-119 

Nieodpowiednie 10-69 

Naganne 9  i mniej 

 

2) dla ucznia z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi, o których mowa w ust. 4 

pkt.2   

ZACHOWANIE PUNKTY 

Wzorowe 166 i więcej 

Bardzo dobre 146-165 

Dobre 116-145 

Poprawne 66-115 

Nieodpowiednie 10-65 

Naganne 9  i mniej 

 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

7. Ustalenia końcowe: 

1) jednorazowe popełnienie jednego z wymienionych czynów: kradzież, wymuszanie, 

znęcanie fizyczne i psychiczne, zastraszanie, wyłudzanie, palenie tytoniu na terenie 

szkoły I poza nią kończy się upomnieniem dla ucznia i odnotowaniem tego faktu w 

dzienniku oraz powiadomieniem rodziców. Uczeń otrzymuje ocenę zachowania nie 

wyższą niż poprawna bez względu na liczbę wcześniej uzyskanych punktów 

zachowania; 

2) w przypadku ponownego popełnienia czynów wymienionych w pkt. 1 uczeń nie 

otrzymuje oceny wyższej niż nieodpowiednia; 

3) sytuacje, które powodują bezwzględne obniżenie oceny o jedną w stosunku do liczby 

uzyskanych punktów: samowolne opuszczenie terenu szkoły, wyjątkowo wulgarne 

i niestosowne zachowanie w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

4) jeżeli uczeń dopuścił się następujących czynów: okaleczenie lub zranienie drugiej 

osoby, dotkliwe pobicie, picie i posiadanie alkoholu, posiadanie i palenie papierosów 

posiadanie, używanie i rozprowadzanie narkotyków, fałszowanie lub niszczenie 

dokumentów szkolnych, wandalizmu, otrzymuje ocenę naganną; 

5) za każde inne przewinienie, nieujęte w kryteriach oceny zachowania, wychowawca ma 

prawo odjąć od 1 do 2 punktów od sumy wszystkich uzyskanych punktów; 
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6) uczeń ubiegający się o wzorową ocenę zachowania, nie może mieć 

nieusprawiedliwionej nieobecności. 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNAI ROCZNA 

 

§ 59 

 

1. Ustala się dwa okresy roku szkolnego. 

2. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2)   końcowej. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że 

w klasach I- II szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną 

z tych zajęć;  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć. 

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b 

ust. 1b. 

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

zachowania. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

9. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, a w przypadku, gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony 

nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy, po zasięgnięciu 

opinii tego nauczyciela. 

10. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie są 

średnią ocen cząstkowych. 

11. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych (za wyjątkiem techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego) ustala 

się następującą hierarchię ocen: 

1) najważniejsze są oceny z prac klasowych i sprawdzianów; 

2) oceny uzyskane za rodzaje aktywności uczniów są ocenami wspomagającymi. 

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła umożliwia uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
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13. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy, otrzymuje z danych 

zajęć edukacyjnych ocenę celującą. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

15. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

16. Uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

 

PROMOCJA 

 

§ 60 

 

1. Uczeń klasy 1 – 3 szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1 – 3 szkoły podstawowej, na 

wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

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

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju 

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne; 

5. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

7. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 11, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest 

liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

8. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
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9. Uczeń, który w danym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen spośród 

wszystkich uczniów szkoły i jego zachowanie oceniono na co najmniej bardzo dobre, 

otrzymuje Nagrodę Dyrektora Szkoły. 

10. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym 

mowa w art. 71b ust. 1b ustawy. 

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

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

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

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

 

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY 

 

§ 61 

 

1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, oraz 

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

3. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) uchylony 

4. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

6. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 4, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest 

liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową 

z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

8. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b 

ust. 1b ustawy. 
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SPOSÓB INFORMOWANIA O OCENACH 

 

§ 62 

 

1. Zasada obiektywności oraz jawności: 

1) uczeń ma obowiązek zapoznać się z kryteriami oceniania z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych na początku roku szkolnego; 

2) ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) wszystkie oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców; 

4) uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających z otrzymanej 

oceny. 

2. Zasada informowania o ocenach: 

1) każda ocena stanowi informację dla nauczyciela, ucznia, jego rodziców i jest wytyczną 

do dalszej pracy; 

2) uczeń ma prawo do uzasadnienia każdej oceny – zarówno pisemnie, jak i ustnie;  

3) rodzice mają prawo do wglądu do prac pisemnych ucznia na zasadach opisanych 

w § 55. 

3. Terminy informowania o ocenach klasyfikacyjnych: 

1) na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji rocznej, 

nauczyciel i/lub wychowawca informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego. Rodzic ma obowiązek 

potwierdzić ten fakt;  

2) na co najmniej 7 dni przed zebraniem rady pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji 

rocznej, wychowawca informuje ucznia klasy oraz jego rodziców o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w formie pisemnej; 

 

 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ZACHOWANIA 

 

§ 63 

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela; 

2. Warunki ubiegania się o ocenę z zajęć edukacyjnych wyższą niż przewidywana: 

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

długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu; 

3) przystąpienie do wszystkich prac klasowych i sprawdzianów; 

4) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy (w tym 

konsultacji indywidualnych). 

3. W celu weryfikacji oceny z zajęć edukacyjnych rodzic ucznia składa pisemną prośbę 

w formie podania do nauczyciela przedmiotu, w ciągu 2 dni od terminu, wystawienia 

oceny przez nauczyciela; 

4. Nauczyciel przedmiotu sprawdza spełnienie wymogu i w przypadku ich spełnienia, 

wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt. 2 

nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu rodzica przyczynę odrzucenia prośby. 

6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej 1 dzień przed zebraniem rady 

pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji rocznej przystępuje do sprawdzianu obejmującego 

tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 

7. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 6 odbywa się: 
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1) z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, 

geografii przyrody, historii, wos’u, edb– w formie pisemnej; 

2) z plastyki, muzyki, techniki, informatyki w formie praktycznej i/lub pisemnej;  

3) z wychowania fizycznego – w formie praktycznej. 

8. Podanie, o którym mowa w pkt. 3 i 5 oraz sprawdzian, o którym mowa w ust. 6 zostają 

dołączone do dokumentacji wychowawcy klasy. 

9. Poprawa oceny przewidywanej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian 

został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

10. Ocena uzyskana z poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej jest traktowana jak 

ocena z pracy klasowej i ma wpływ na ocenę klasyfikacyjną. 

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

wyników sprawdzianu, do którego uczeń przystąpił w ramach poprawy. 

12. Nauczyciel powiadamia ucznia i za jego pośrednictwem rodziców o wyniku poprawy 

i ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z przedmiotu najpóźniej w dzień posiedzenia rady 

klasyfikacyjnej. 

13. W celu weryfikacji oceny zachowania rodzic składa pisemną prośbę w formie pisemnego 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 2 dni od terminu, o którym mowa w § 65 pkt. 3. 

14. Weryfikacja oceny odbywa się w obecności ucznia, dyrektora szkoły, pedagoga, 

wychowawcy i przedstawiciela zespołu klasowego, najpóźniej 1 dzień przed zebraniem 

rady pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji rocznej. 

15. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od proponowanej. 

16. Wychowawca powiadamia ucznia i za jego pośrednictwem rodziców o wyniku poprawy 

i ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania najpóźniej w dzień posiedzenia rady 

klasyfikacyjnej. 

17. Podanie, o którym mowa w pkt. 13 oraz pisemne uzasadnienie podwyższenia oceny 

proponowanej, bądź uznania oceny proponowanej zostają dołączone do dokumentacji 

wychowawcy klasy. 

 

 

EGZAMINY 

 

§ 62 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny. 

1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczających 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja; 

2) uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny;  

3) na wniosek rodzica ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej (jeżeli jest to uzasadnione wyjątkowo trudną sytuacją 

rodzinną) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 

4) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program 

nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, 

c) przychodzący z innego typu publicznej szkoły; 

5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 lit. b), 

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka 

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
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 6) uczniowi, o którym mowa w pkt. 4 lit b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 

ustala się oceny zachowania; 

7) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; 

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

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;  

9) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami; 

10) egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 lit a), 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;  

11) egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w pkt. 4 lit. b) i c), 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

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

przeprowadzany ten egzamin; 

12) w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin dla ucznia, o którym 

mowa w pkt. 4 lit. b), w przypadku gdy ten uczeń kontynuuje we własnym zakresie 

naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza 

do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego 

zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

13) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4 lit. b) i c) oraz 

jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia; 

14) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów 

- rodzice ucznia; 

15) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e)  zadania egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

16) 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; 

17) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 9, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 

18) ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 57 pkt.2; 

19) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" 

albo „nieklasyfikowana”; 

2. Egzamin poprawkowy. 
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1) począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć; 

2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich; 

4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

5) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

6) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:  

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin egzaminu poprawkowego, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7) 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; 

8) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;  

9) roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, 

10) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 11); 

11) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 
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ROZDZIAŁX 

 
 

PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY 

 

 

PROMOWANIE 

 

§ 63 

 

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

wyższej.  

2. 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 podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej.  

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię / etykę, do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Zasady dotyczące uczniów 

uczęszczających na zajęcia religii i etyki: uczeń otrzymuje ocenę z każdego z tych 

przedmiotów, ale do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej wlicza się 

jedną ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 

zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić 

do liczby całkowitej w górę - ta sama zasada obowiązuje przy ustalaniu średniej 

z końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki. Na świadectwie szkolnym 

umieszcza się ocenę z religii i etyki miejscu oznaczonym jako „religia / etyka...”, bez 

dodatkowych adnotacji, skreśleń lub innych informacji dodatkowych. Jeśli uczeń nie 

uczestniczył ani w zajęciach religii, ani etyki, nie otrzymuje on ocen z tych zajęć, co na 

świadectwie szkolnym oznacza się za pomocą kreski bez jakichkolwiek dodatkowych 

adnotacji. Jeśli uczeń uczęszcza na religię lub etykę uzyskuje ocenę z danego przedmiotu.  

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej 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.  

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną.  

7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.  

8. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę 

pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez 

niego nauczyciel.  
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9. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań 

i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty te zadania 

i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.  

10. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji 

uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.  

11. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

szkoły, w przypadkach podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel 

wyznaczony przez organ prowadzący szkołę; 

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

 

 
NAGRODY 

 

§ 64 

 

1. Każdy uczeń klasy 1 – 3 w danym roku szkolnym otrzymuje nagrodę książkową za 

sukcesy w nauce. 

2. Uczeń klasy 4 – 8, którego: 

1) średnia ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 4,75 (bez 

oceny dostatecznej) oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, otrzymuje nagrodę książkową; 

2) średnia ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 5,0 oraz 

uzyskał wzorową ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje: nagrodę książkową, 

dyplom wzorowego ucznia oraz list gratulacyjny dla rodziców; 

3) średnia ocen jest najwyższą średnią ocen uzyskanych przez uczniów szkoły oraz 

uzyskał wzorową ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje Nagrodę Dyrektora 

Szkoły. 

 

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY 

 

§ 65 
 

1. Klasyfikacji końcowejdokonuje się w klasie 8. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, za wyjątkiem uczniów, którzy mogą być z tego 

egzaminu zwolnieni lub nie muszą do niego przystąpić. 

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

5. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
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6. Uczeń kończący szkołę może zostać nagrodzony za wyniki w nauce i zachowaniu 

zgodnie z zasadami, o których mowa w § 64. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową 

z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w pkt. 5 i 6, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, 

wlicza się oceny uzyskane z obydwóch przedmiotów. 

10. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt.3, powtarza klasę ósmą 

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

§ 66 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe:  

1) język polski;  

2) matematykę;  

3) język obcy nowożytny;  

3. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego 

uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego 

nowożytnego.  

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty.  

6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt. 5 może być zwolniony przez 

dyrektoraokręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

7. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez 

Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresujednego 

z przedmiotówobjętychegzaminemósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z 

tego przedmiotu.  

8. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu najwyższego wyniku.  

9. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną 

deklaracjęwskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu 

ósmoklasisty; 
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10. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu ósmoklasisty pisemną informację ozmianie języka obcego 

nowożytnego wskazanego w deklaracji;  

11. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i w skali centylowej.  

12. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:  

1) wynik z języka polskiego;  

2) wynik z matematyki;  

3) wynik z języka obcego nowożytnego;  

13. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.  

14. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, 

wrazze świadectwem ukończenia szkoły. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

 
 
 

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE 

 

§ 67 
 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto 

wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący 

nauczyciele. 

2. Uczniowie szkoły, rodzice oraz interesanci mają obowiązek dostosować się do poleceń 

pracowników szkoły dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem. 

4. Pracownicy, o których mowa w pkt. 1 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

zobowiązani są do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na prowadzonych przez siebie zajęciach 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych; 

2) przestrzegania regulaminów określających zasady korzystania z poszczególnych 

pracowni (w tym świetlicy oraz biblioteki szkolnej), sali gimnastycznej, pracowni 

komputerowej. 

3) pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem oraz zasadami 

określonymi w regulaminie dyżurów; 

4) sprowadzenia uczniów do szatni oraz opiekowania się nimi do chwili przybycia 

nauczyciela dyżurującego; 

5) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren szkoły zgodnie 

z zasadami określonymi w regulaminie wycieczek; 

6) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw szkolnych organizowanych przez 

szkołę zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie zabaw szkolnych. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz), który jest 

niezbędny  w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom jak i pracownikom; 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz warunki i prawo 

wglądu  określa Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole. 
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7. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

8. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

szkoły.  

9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora BHP oraz Dyrektora Szkoły.  

10. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.  

11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i Kurator 

Oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowy Inspektor Sanitarny. 

12. W  przypadku zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest jego świadkiem 

udziela uczniowi pierwszej pomocy, zawiadamia szkolnego inspektora bhp oraz 

dyrektora szkoły. 

13. W szkole każdego roku szkolnego w ciągu pierwszych 3 miesięcy nauki organizowana 

jest próbna ewakuacja. 

14. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru 

wraz z numerami telefonów alarmowych. 

15. W szkole określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść 

ewakuacyjnych. 

16. W szkole jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; zachowań w przypadku ewentualnego  ataku terrorystycznego. 

17. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w poszczególnych zajęciach edukacyjnych i na 

wniosek rodziców mają w tym czasie przebywać w szkole, znajdują się pod opieką 

wychowawców świetlicy lub innego nauczyciela. 

18. Jeżeli z powodu nieobecności nauczyciela uczącego szkoła nie jest w stanie zapewnić 

opieki na pierwszej lub ostatniej lekcji, możliwe jest odwołanie/zwolnienie przez szkołę 

uczniów do domu pod warunkiem, że uczniowie, a za ich pośrednictwem rodzice zostaną 

o tym fakcie powiadomieni, co najmniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem przez 

nauczyciela wyznaczonego w module zastępstw  dziennika Librus. 

19. Uczeń nie zostanie wydany rodzicom, osobom upoważnionym do odbioru ucznia, jeżeli 

ich stan będzie zagrażał bezpieczeństwu ucznia. 

20. W szkole prowadzony jest rejestr zwalnianych uczniów. 

21. Wchodzenie i wychodzenie ze szkoły jest rejestrowane w systemie informatycznym 

i odbywa się za pomocą spersonifikowanego elektronicznego chipa dla każdego ucznia. 

22. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szatni i przedmioty porzucone przez 

ucznia , szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

23. W szkole prowadzony jest rejestr wypadków. 

24. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do 

zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. 

25. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. 

Fakt kradzieży dyrektor szkoły zgłasza na policję. 
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ROZDZIAŁ XI 

 
 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

§ 68 

 

 

1. Ceremoniał szkolnyjest opisem sposobów przeprowadzania uroczystości szkolnych 

organizowanych z udziałem sztandaru szkoły z okazji świąt narodowych, ważnych 

rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. To także zbiór zasad zachowania się młodzieży 

w trakcie uroczystości. Jednoczy on społeczność szkolną, umacnia więzi między 

uczniami, kształtuje tradycję lokalną i patriotyzm. 

2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy: 

1) obchody Świąt Narodowych (11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości oraz 

3 maja – Święto Narodowe 3 Maja), 

2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

3) pasowanie na ucznia - ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

4) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły. 

3. Najważniejsze symbole szkolne: 

1) godło szkoły - jest znakiem rozpoznawczym szkoły. 

2) hymn szkoły - Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to obowiązek każdego 

ucznia. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak 

w czasie wykonywania hymnu państwowego. 

3) sztandar szkoły - Składa się z kwadratowego płata tkaniny o wymiarach 100cm x 

100cm obszytego złotą frędzlą. Na awersie, w samym środku znajduje się godło 

państwowe. Rewers sztandaru utrzymany jest w kolorze zielonym. W centrum 

znajduje się wizerunek Józefa Piłsudskiego. Wokół niego wyhaftowano nazwę i imię 

szkoły. 

4. Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby: chorąży- uczeń, dwie 

osoby asysty) wybrany spośród uczniów zaproponowanych przez samorząd uczniowski 

i zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Obok zasadniczego składu powinien zostać 

wybrany skład rezerwowy. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych 

uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie 

innych szkół i instytucji.W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy 

w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być 

ozdobiony czarnym kirem. 

5. Sposób udekorowania flagi kirem - wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym 

rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona 

szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania 

na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów 

dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. 

6. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet 

przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej 

lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar 

do pionu. 

W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, 

nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas 

w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu 

w pozycji „Baczność” następuje w kościele  podczas każdego podniesienia Hostii. 
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7. Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach: 

1) podczas hymnu narodowego, 

2) podnoszenia flagi na maszt, 

3) podczas opuszczania trumny do grobu, 

4) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

5) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje. 

8. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. 

1) Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula, wyjściowe obuwie. 

2) Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice, wyjściowe obuwie. 

3) Gdy uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego odbywają się na zewnątrz 

budynku w trudnych warunkach pogodowych dopuszczalny jest inny strój galowy. 

9. Insygnia pocztu sztandarowego - biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe 

ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

10. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gablocie. 

11. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez 

dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

12. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości 

1) wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na salę na początku uroczystości, 

gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego-

powinno to spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej. 

2) wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą 

uroczystość: „Baczność! Sztandar Szkoły wprowadzić” – uczestnicy uroczystości 

przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce 

uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie, przy 

czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy 

stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje  miejsce 

po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do 

pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do 

hymnu państwowego”- odśpiewany zostaje hymn państwowy (zgodnie z istniejącym 

prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego”). W trakcie hymnu sztandar jest pochylony 

pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę: „Po hymnie” 

lub „Spocznij”– uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Na 

zakończenie uroczystości powinien być wykonywany hymn szkoły. 

3) Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „Sztandar Szkoły 

wyprowadzić” - zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji 

wprowadzania pocztu do sali. 

13. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego 

1) Sztandarem wykonuje się następujące chwyty; 

a) „Na ramię”, 

b) „Prezentuj”,  

c) „Do nogi”,  

d) „Zasadnicza” 

2) wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie 

drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia). 

3) wykonując chwyt „Prezentuj” chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry 

wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod 

prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. 

Asysta sztandaru w postawie zasadniczej, 

4) wykonując chwyt „Do nogi” z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, 

sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. 

5) Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”. 



StatutSzkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

 

 

69 
 

6) Postawa „Zasadnicza” – drzewiec (przy prawej nodze na wysokości czubka buta) 

przytrzymywany prawą ręką powyżej pasa, łokieć lekko przyciśnięty do ciała. 

7) „Salutowanie sztandarem” wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot 

w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej 

stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar 

do postawy „Prezentuj”. 

8) Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz 

w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 

14. Ceremoniałprzekazaniaopiekinadsztandaremodbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły. Najpierw 

występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. 

Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

„Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej Nr 22, opiekujcie się nim 

i godnie reprezentujcie naszą szkołę”. Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego 

odpowiada: 

„Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje 

obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej Nr 22”. 

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg 

sztandaru, potem następuje przekazanie sztandaru. Po przekazaniu sztandaru „stary” 

skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów. 

15. Ceremoniał wewnątrzszkolny: 

1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - uczniowie występują w odświętnych 

strojach uczniowskich. Uroczystość składa się z: części oficjalnej (wprowadzenie 

sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienia, 

wyprowadzenie sztandaru) oraz części artystycznej przygotowanej przez uczniów 

i nauczycieli. 

2) Ślubowanie klas pierwszych - uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas 

ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność. Sztandar skierowany jest 

w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki 

w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez 

prowadzącego uroczystość przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Po 

złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. 

3) Uroczyste zakończenie roku szkolnego - rok szkolny kończy się uroczystym apelem. 

Uczniowie przychodzą ubrani odświętnie. Uroczystość składa się z części oficjalnej 

(wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego), pożegnania 

absolwentów klas ósmych (okolicznościowe przemówienia) oraz części końcowej 

(przekazanie sztandaru, wyprowadzenie sztandaru). 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 69 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

4. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) rady rodziców; 

4) organu prowadzącego szkołę; 

5) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Dyrektor szkoły dokonuje ujednolicenia tekstu statutu po wprowadzeniu trzech kolejnych 

nowelizacji. 

6. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

7. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych 

w statucie. 

 

Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr1/03.11/2021-2022w dniu 03.11.2021r. 

 

 

Kalisz, 03.11.2021 rok 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 
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Uchwała nr 1/03.11/2021-2022 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu 

z dnia 3 listopada 2021 roku 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu, Statutu Szkoły 

Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu 

oraz Statutu Przedszkola Nr 31 w Kaliszu 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu, Statut Szkoły Podstawowej Nr 

22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu oraz Statut Przedszkola Nr 31 w Kaliszu stanowiące załącznik 

do uchwały. 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr  5 2017/2018 z dnia 30.11.2017 r. Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia 

Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu, traci moc Uchwała Nr 5/2019/2020 z dnia 

27.08.2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w 

Kaliszu oraz traci moc Uchwała Nr 4/2017/2018 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Publicznego Przedszkola Nr 31 w Kaliszu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2021 roku. 

 

 

                                                                                      ………………………………………. 

            Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 


