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Misja szkoły 

 Szkoła naucza i wychowuje - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę 

przyjmując uniwersalne zasady etyki. Kształci i wychowuje uczniów, mając na celu rozwijanie  

w nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

Szkoła stale rozwija się i dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych  

do jego rozwoju oraz przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych  

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  

i wolności. 

 Szkoła jako miejsce pracy nauczycieli i pracowników samorządowych dąży  

do zapewnienia im możliwości pełnego rozwoju zawodowego i samorealizacji, stwarzając 

godne warunki pracy w oparciu o zasady praworządności, obiektywizmu, sprawiedliwości  

i solidarności. 

 Szkoła, jako miejsce spotkania rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników 

samorządowych, osób i instytucji wspierających szkołę i z nią współpracujących, dąży do 

kształtowania pozytywnego klimatu nauki, pracy i współpracy w oparciu o wartości wzajemnego 

szacunku, tolerancji oraz zasady dialogu społecznego. 

 

Absolwent szkoły 

 Szkoła, respektując prawa rodzicielskie, dąży do wychowania absolwentów, którzy będą 

gotowi na działania dla wspólnego dobra, chętni do bezinteresownej pomocy innym, potrafili 

zaplanować i przeprowadzić skuteczne działanie zmierzające do rozwiązywania problemów 

własnych i społeczności, w której żyją. 

 Szkoła wspiera rozwój każdego ucznia przez budowę jego poczucia sprawstwa, 

umiejętności dokonania adekwatnej samooceny, wzmocnienia poczucia własnej wartości. 

Pokazuje uczniom związki, jakie istnieją między zdobywaną w szkole wiedzą i umiejętnościami 

a realnym światem. 
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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie;  

2) szkole podstawowej – należy przez to rozmieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Brwinowie; 

3) gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość” w Brwinowie;  

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie;  

5) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół  

Nr 1 w Brwinowie;  

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę, pedagoga, psychologa, 

specjalistę prowadzącego zajęcia z uczniami i innego pracownika pedagogicznego 

szkoły zatrudnionego zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela; 

7) pracowniku samorządowym – należy przez to rozumieć pracownika administracji  

i obsługi zatrudnionego zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych; 

8) rodzicu – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę 

(podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) uczniu – należy przez to rozumieć każdego ucznia i uczennicę uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie lub Gimnazjum nr 1  

im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Brwinowie;  

10) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści 

nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań 

dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu 

określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane 

odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych; 

11) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć opis sposobu 

realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych 

odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu 

realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie 

została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

12) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  z późn. zm.); 
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13) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 

14) prawie oświatowym – należy przez to rozumieć przepisy ustawy o systemie oświaty, 

Karty Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw; 

15) ustawie o pracownikach samorządowych – należy przez to rozumieć przepisy ustawy  

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U.  

z 2014 r.,  poz. 1202). 

Informacje o szkole 

§ 2. 

1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Brwinów. 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

4. Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 11 w Brwinowie. 

5. W skład Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11; 

2) Gimnazjum nr 1 w Brwinowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11. 

6. Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 brzmi: „Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie”. 

7. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 brzmi: „Gimnazjum nr 1 

im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie”. 

8. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 są szkołami publicznymi i działają  

w obwodach ustalonych przez organ prowadzący szkołę. 

9. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorządy uczniowskie. 

10. Zachowuje się odrębność samorządów uczniowskich dla szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie. Rada pedagogiczna i rada rodziców 

posiadają odrębne komisje dla poszczególnych szkół. 

11. Szkoły mają prawo do imienia, godła, hymnu, sztandaru i własnego ceremoniału 

szkolnego.  

12. Imię szkole podstawowej i gimnazjum nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek 

rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.  

13. Hymn, godło, sztandar i ceremoniał szkolny uchwala rada pedagogiczna. 

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

15. Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie jest jednostką budżetową. 

16. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
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Tablice i pieczęcie szkoły 

§ 3. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych oddzielnych dla szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie o treści: 

1) „Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie”. Ponadto na 

pieczęci umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, numer 

telefonu/faksu; 

2) „Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Brwinowie”. 

Ponadto na pieczęci umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, 

numer telefonu/faksu. 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie używają pieczątek: 

1) wspólnej dla obu szkół o treści: „Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie”, ponadto na 

pieczątce umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, numer 

telefonu/faksu; 

2) odrębnych dla każdej szkoły o treści: 

a) „Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki”. Ponadto 

na pieczątce umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, 

numer telefonu/faksu; 

b) „Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność  

i Niezawisłość”. Ponadto na pieczątce umieszcza się adres (kod, miejscowość 

i ulica), NIP, Regon, numer telefonu/faksu. 

3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie używają tablic o treści: 

1) „Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie” 

2) „Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność  

i Niezawisłość” w Brwinowie. 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie 

§ 4. 

1. Szkoła podstawowa kształci w cyklu sześcioletnim obejmującym I i II etap edukacyjny. 

2.  W szkole podstawowej działają oddziały przedszkolne, w których wychowaniem 

przedszkolnym są obejmowane dzieci w wieku 5 lub 6 lat. Oddziały przedszkolne 

działają według odrębnego statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 

3. Gimnazjum kształci w cyklu trzyletnim obejmującym III etap edukacyjny. 

4. Do szkoły uczęszczają uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym, który trwa 

do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia. 

5. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, duplikaty 

świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
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6. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do 

kontynuowania nauki w szkołach gimnazjalnych. 

7. Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki 

w szkołach ponadgimnazjalnych. 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

Cele szkoły 

§ 5. 

1. Szkoła realizuje cele określone w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawie  

o systemie oświaty zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz  

w Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności: 

1) realizuje prawo każdego dziecka mieszkającego w jej obwodzie do kształcenia się;  

2) realizuje prawa dzieci do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku  

i osiągniętego rozwoju; 

3) zapewnia integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 

niepełnosprawnymi, odmiennymi kulturowo; 

4) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

wykształcenia podstawowego i gimnazjalnego;  

5) pomaga absolwentom dokonać świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;  

6) wspomaga wychowawczą rolę rodziny; 

7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki we 

współpracy z organem prowadzącym; 

8) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz 

kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;  

9) zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej we 

współpracy z organem prowadzącym; 

10) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

11) stwarza w miarę możliwości warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów 

przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie 

aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego; 

12) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

13) tworzy optymalne warunki niezbędne do rozwoju każdego ucznia, realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.  

2. Szkoła, realizując cele i zadania statutowe, podejmuje działania skupiające się  

w szczególności na następujących obszarach pracy szkoły:  
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1) uzyskiwanie efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki; 

2) organizacja procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3) tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 

4) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5) zarządzanie szkołą. 

3. Szkoła, wykonując działania w obszarach, o których mowa w ust. 2, dąży do spełniania 

wymagań na poziomie świadczącym o wysokiej skuteczności działań, wyrażanej  

w szczególności dobrymi efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami 

uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia  

i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły 

prowadzącym do jej rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności 

szkolnej i środowiska lokalnego. 

4. Szkoła, realizując cele i wykonując zadania statutowe, opiera się na programie 

wychowawczym, programie profilaktyki i szkolnym zestawie programów nauczania, 

które stanowią spójną całość. 

Zadania szkoły w zakresie kształcenia ogólnego 

§ 6. 

1. Szkoła wykonuje zadania w zakresie kształcenia poprzez realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla:  

1) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I - III szkoły podstawowej – edukacja 

wczesnoszkolna, która jest realizowana w formie kształcenia zintegrowanego; 

2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VI szkoły podstawowej, podczas 

którego są realizowane przedmioty określone w przepisach dotyczących ramowego 

planu nauczania dla klas IV-VI publicznej szkoły podstawowej; 

3) III etapu edukacyjnego obejmującego klasy I-III gimnazjum, podczas którego są 

realizowane przedmioty określone w przepisach dotyczących ramowego planu 

nauczania dla publicznego gimnazjum 

 w określonej w ramowych planach nauczania liczbie godzin i zgodnie  

z zalecanymi warunkami realizacji. 

2. Zajęcia z języków obcych nowożytnych w gimnazjum prowadzone są na poziomie III.0 – 

dla początkujących, na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu 

edukacyjnego 

3. Nauczyciel realizuje podstawę programową poprzez realizację programu nauczania 

danego przedmiotu, przy pomocy podręcznika, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych i innych pomocy dydaktycznych. 

4. Ustalanie, wybór programu nauczania oraz pomocy dydaktycznych odbywa się zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 
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Zadania szkoły w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

§ 7. 

1. Szkoła zapewnia kształcenie specjalne dla uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

2. Szkoła zapewnia realizację indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

3. Szkoła zapewnia realizację indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku 

nauki uczniom zdolnym lub uzdolnionym. 

4. Szkoła, w porozumieniu z organem prowadzącym, uczniom niebędącym obywatelami 

polskimi oraz będącym obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach za 

granicą, podlegającym obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo 

znają go na poziomie niewystarczającym, zapewnia dodatkową, bezpłatną naukę 

języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego oraz  

w razie potrzeby wynikającej z potrzeby wyrównania różnic programowych, dodatkowe 

zajęcia wyrównawcze z zajęć edukacyjnych.  

5. Szkoła zapewnia realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

6. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej również uczniom, którzy 

wymagają zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

wynikających w szczególności:  

1) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

2) z zaburzeń komunikacji językowej;  

3) z choroby przewlekłej;  

4) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

5) z niepowodzeń edukacyjnych;  

6) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;  

7) ze sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

8) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi; 

9) ze zmianą środowiska edukacyjnego. 

7. Warunki organizowania form kształcenia, wymienionych w ust. 1- 5, są określone  

i realizowane przez szkołę według odrębnych przepisów. 

8. Realizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się 

zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Dla uczniów niepełnosprawnych szkoła może przedłużyć okres nauki na każdym etapie 

edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

10. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada 

pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest 
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planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia.  

11. Decyzję, o której mowa w ust. 10, podejmuje się nie później niż: 

1) w przypadku szkoły podstawowej – do końca lutego danego roku szkolnego 

odpowiednio w klasie III i klasie VI; 

2) w przypadku gimnazjum – do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

Zadania szkoły w zakresie wychowania 

§ 8. 

1. Szkoła wykonuje zadania w zakresie wychowania poprzez realizację programu 

wychowawczego szkoły podstawowej i programu wychowawczego gimnazjum, które 

obejmują wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów i które są realizowane przez nauczycieli. 

2. Programy wychowawcze, o których mowa w ust. 1, uchwala rada rodziców  

w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

Zadania szkoły w zakresie profilaktyki społecznej 

§ 9. 

1. Szkoła wykonuje zadania w zakresie profilaktyki społecznej poprzez realizację 

programu profilaktyki szkoły podstawowej i programu profilaktyki gimnazjum, które są 

dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmują 

wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

2. Programy profilaktyki, o których mowa w ust. 1, uchwala rada rodziców w porozumieniu 

z radą pedagogiczną.  

Zadania szkoły w zakresie opieki 

§ 10. 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze wobec uczniów w czasie przebywania na terenie 

szkoły, w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie przez nauczycieli opieki podczas zajęć obowiązkowych  

i dodatkowych; 

2) rozpoznawanie warunków życia i nauki poprzez wymianę informacji 

między uczniem, nauczycielami i rodzicami; 

3) organizowanie opieki medycznej poprzez zatrudnienie pielęgniarki, higienistki 

szkolnej lub lekarza; 

4) prowadzenie obserwacji zachowania uczniów i sugerowanie rodzicom konsultacji 

lub badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
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5) dyżury nauczycieli zapewniających bezpieczeństwo uczniom w czasie przerw 

międzylekcyjnych, pełnione zgodnie z ustanowionym przez radę pedagogiczną 

regulaminem; 

6) monitoring wizyjny wewnątrz budynku i na terenie szkoły prowadzony zgodnie  

z regulaminem stosowania monitoringu wizyjnego ustanowionym przez dyrektora 

szkoły; 

7) możliwość zatrudnienia asystenta wychowawcy świetlicy, asystenta nauczyciela  

w klasach I-III szkoły podstawowej, których zadaniem jest wspierać nauczyciela 

podczas jego zadań statutowych, w tym opiekuńczych i który pracuje pod jego 

kierunkiem. 

2. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze wobec uczniów w czasie przebywania poza 

terenem szkoły: podczas spacerów, wycieczek, rajdów, zielonych szkół, wyjazdów 

edukacyjnych i sportowych, w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie, odpowiedniej do liczby, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników, 

liczby nauczycieli opiekunów; 

2) zapewnienie bezpiecznych warunków i środków transportu oraz przestrzeganie 

przepisów o ruchu drogowym; 

3) organizowanie form wypoczynku, rekreacji i turystyki zgodnie z przepisami prawa. 

3. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek i zielonych szkół w kraju i zagranicą 

zawiera regulamin wycieczek szkolnych ustanowiony przez radę pedagogiczną, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu. 

4. Szkoła wykonuje indywidualne zadania opiekuńcze wobec uczniów, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,  

w szczególności poprzez: 

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających lub zgłaszających 

trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym;  

2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych poprzez rozmowy  

z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą lub innym specjalistą zatrudnionym  

w szkole lub współpracującym ze szkołą; 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom popadającym w konflikty rówieśnicze (rozmowy 

indywidualne); 

4) organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej poprzez zgłaszanie do programów stypendialnych i pomocowych,  

w szczególności prowadzonych przez organ prowadzący i jego jednostki 

organizacyjne.  
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Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

§ 11. 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.  

2. Innowacja pedagogiczna polega na opracowaniu i realizacji nowatorskich rozwiązań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych mających na celu poprawę jakości 

pracy szkoły. 

3. Eksperyment pedagogiczny polega na wdrożeniu działań służących podnoszeniu 

skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, 

organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką 

jednostki naukowej. 

4. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę 

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji 

planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

5. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków 

budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkoły 

pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

6. Warunki realizacji innowacji i eksperymentów określają odrębne przepisy. 

 

Organizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów 

§ 12. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne  

z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa  

w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania, 

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia religii, etyki 

oraz wychowania do życia w rodzinie organizowane w trybie określonym w odrębnych 

przepisach. 

3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne. 
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5. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania  

i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

6. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, określone planem nauczania zgodnym z ramowym 

planem nauczania są prowadzone dla całego oddziału w klasach IV – VI szkoły 

podstawowej i gimnazjum w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina tych zajęć trwa 45 minut.  

7. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

zgodny z ramowym planem nauczania dla danej klasy. 

8. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt 2 ppkt. a i b, które po 

wprowadzeniu do tygodniowego rozkładu zajęć stają się obowiązkowymi dla ucznia, są 

prowadzone dla całego oddziału w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina tych zajęć trwa 45 

minut. 

9. Podziału oddziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych obowiązkowych dla ucznia, dokonuje się zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach dotyczących ramowych planów nauczania, a podział 

uwzględnia się w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

10. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów są organizowane i realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach i szkołach.  

Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów  

– zasady ogólne 

§ 13. 

1. Szkoła może organizować zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne na podstawie diagnozy 

potrzeb oraz  możliwości organizacyjnych, finansowych i kadrowych, której dokonuje do 

końca września danego roku szkolnego. Wybór zajęć powinien sie odbywać według 

kryteriów  przydatności w procesie realizacji przyjętych w statucie zadań szkoły oraz 

rzeczywistych potrzeb uczniów i rodziców. 

2. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych jest 

dobrowolny i wymaga zgody rodziców. 

3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń 

toku realizacji programów nauczania i podstawy programowej. 

4. W przypadku organizacji zajęć płatnych przez organizacje i stowarzyszenia, o których 

mowa w § 16 ust. 4, szkoła może pobierać od tych organizacji i stowarzyszeń 

odpłatność za udostępnione pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie oraz dostarczone 

media. Zasady odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy szkołą a organizatorem 

zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych. 
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5. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne mogą odbywać się w dni nauki szkolnej, 

w godzinach otwarcia szkoły i po zakończeniu przez uczestniczących w nich uczniów 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć realizowanych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w terminach innych niż te, o których 

mowa w ust. 4, z wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, 

wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły. 

7. Każdy organizator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, o którym mowa w ust. 4, jest 

obowiązany zapoznać się i przestrzegać postanowień regulaminu organizacji imprez 

okolicznościowych i zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkól Nr 1 w Brwinowie, który 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu. 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów  

– turystyka i krajoznawstwo 

§ 14. 

1. Szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki  

w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. 

2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze 

stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 

krajoznawstwo i turystyka. 

3. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach: 

1) wycieczki przedmiotowe;  

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne; 

3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje; 

4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne;  

5) imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone 

szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne. 

4. Za zgodą dyrektora szkoły i po zawiadomieniu przez niego organu prowadzącego  

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny szkoła może organizować wycieczki  

i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4. 

5. Szczegółowe zasady i warunki organizowania, w tym odpłatności, określają odrębne 

przepisy i regulamin wycieczek szkolnych ustanowiony przez radę pedagogiczną. 

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów  

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

§ 15. 

1. Szkoła może być organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

2. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, jest organizowany w celach rekreacyjnych lub 

regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem 

wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci  

i młodzieży, trwa nieprzerwanie co najmniej dwa dni, w czasie ferii letnich i zimowych 
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oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności 

w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. 

3. Szczegółowe zasady i warunki organizowania wypoczynku określają odrębne przepisy. 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów - zajęcia rozszerzające 

działalność wychowawczą oraz rozszerzające i wzbogacające formy działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły 

§ 16. 

1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów 

zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce języka polskiego i matematyki. 

2. Szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów 

uzdolnionych lub zainteresowanych tematyką tych zajęć, w szczególności w formach 

kół zainteresowań takich jak: 

1) koła przedmiotowe; 

2) koła informatyczne; 

3) koła techniczne; 

4) koła artystyczne; 

5) koła sportowe; 

6) koła turystyczno-krajoznawcze; 

7) inne koła zainteresowań. 

3. Zajęcia o których mowa w ust. 1 i 2 prowadzą wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele. 

Koła zainteresowań mogą być prowadzone również przez zespoły nauczycielskie. 

4. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

5. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których 

mowa w ust. 4, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

6. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski mogą organizować  

i realizować, również przy pomocy i z udziałem podmiotów, o których mowa w ust. 5, 

zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne, których celem jest rozszerzanie działalności 

edukacyjnej i wychowawczej szkoły oraz integrowanie społeczności szkolnej  

i środowiska lokalnego, w szczególności w formach: 

1) konkursów; 

2) festynów; 

3) rajdów; 

4) biwaków; 

5) spotkań integracyjnych. 
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Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

§ 17. 

1. W szkole, w porozumieniu z organem prowadzącym, może być organizowane wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jego celem jest 

pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.  

2. Warunki i możliwości organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, 

kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, formy 

współpracy z rodzicami dziecka oraz zadania powoływanego przez dyrektora szkoły 

zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa regulamin pracy zespołu 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego 

statutu.  

Organizacja spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą 

§ 18. 

1. Na wniosek rodziców, dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić 

w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym i obowiązku szkolnego 

poza szkołą. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia 

dołączono: 

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; 

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

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

3. Przepisów ust. 1-2 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia dla dzieci  

i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej 

na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi 

w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Uczniowi takiemu 

nie ustala się oceny zachowania. 

5. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą 

odbywa się zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów. 
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6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w: 

1) dodatkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § ust. 1 pkt 2; 

2) imprezach ogólnoszkolnych i klasowych . 

7. Dyrektor szkoły cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia 

§ 19. 

1. W gimnazjum, w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  

i zawodowych, szkoła organizuje zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.  

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej są organizowane przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy.  

3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej prowadzi szkolny doradca zawodowy we współpracy  

z wychowawcami, nauczycielami i innymi specjalistami. 

4. W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, dyrektor szkoły wyznacza 

nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3-4, opracowuje i realizuje we współpracy  

z zespołami nauczycieli wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego spójny  

z programem wychowawczym gimnazjum i uwzględniający potrzeby rozwojowe 

uczniów. 

Organizacja realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 

§ 20. 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest 

zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego 

problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego  

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. Wniosek  

o zwolnienie składa rodzic ucznia przed rozpoczęciem realizacji projektów 

edukacyjnych. 

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

zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 
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4. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

6. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, 

zwanego opiekunem projektu edukacyjnego, i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego; 

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

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

7. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 

treści. 

8. Projekt edukacyjny może mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy. 

9. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty 

do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje 

szkoła. 

10. Wychowawca oddziału do 30 września roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną 

realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach 

realizacji projektu. 

11. Warunki realizacji projektu, a w szczególności:  

1) zadania nauczyciela - opiekuna projektu edukacyjnego; 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

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

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

5) oraz inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego 

 ustala dyrektor gimnazjum w formie regulaminu, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

Cele i zadania biblioteki szkolnej 

§ 21. 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji 

kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.  

2. Do zadań biblioteki szkolnej należą w szczególności: 

1) udostępnianie książek, innych źródeł informacji i materiałów bibliotecznych; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;  

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;  
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4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;  

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną; 

6) gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych  

i innych materiałów bibliotecznych; 

7) gromadzenie i udostępnianie aktów prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z wykazem 

ustalonym przez dyrektora szkoły. 

Organizacja biblioteki szkolnej 

§ 22. 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, w której w szczególności: 

1) gromadzone są zasoby biblioteczne, a w szczególności: księgozbiór, księgozbiór 

podręczny, czasopisma, zasoby multimedialne, akty prawa wewnątrzszkolnego; 

2) zasoby biblioteczne są udostępnianie nieodpłatnie uczniom, nauczycielom, innym 

pracownikom szkoły i rodzicom uczniów, zwanych dalej czytelnikami; 

3) prowadzone są zajęcia biblioteczne. 

2. Biblioteka szkolna realizuje zadania w czasie dostosowanym do potrzeb czytelników  

i możliwości organizacyjnych szkoły, z zachowaniem zasady dostępności przed i po 

zajęciach edukacyjnych oraz w czasie przerw. Szczegółowe godziny pracy biblioteki 

ustala dyrektor szkoły. 

3. Integralną częścią biblioteki szkolnej jest czytelnia, w której udostępniany jest na 

miejscu księgozbiór podręczny, czasopisma, akty prawa wewnątrzszkolnego. 

4. Szczegółowe zasady zachowywania się w bibliotece i czytelni określa regulamin 

biblioteki i czytelni opracowany przez nauczycieli bibliotekarzy i zatwierdzony przez 

radę pedagogiczną stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego statutu. 

Zasady udostępniania zasobów bibliotecznych 

§ 23. 

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoją kartę biblioteczną.  

2. W czasie trwania zajęć edukacyjnych w roku szkolnym można jednorazowo 

wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie. Na czas ferii zimowych i letnich można 

jednorazowo wypożyczyć ponad dwie książki, które należy zwrócić w pierwszym 

tygodniu po zakończeniu ferii.  

3. Na czas ferii letnich nie mogą wypożyczać książek uczniowie klasy VI szkoły 

podstawowej i III gimnazjum. Uczniowie ci są obowiązani zwrócić wypożyczone książki 

najpóźniej w ostatnim dniu nauki w roku szkolnym. 

4. Wypożyczonej książki nie można przekazywać osobom trzecim.  

5. Czytelnik jest obowiązany do szczególnej dbałości o wypożyczone książki.  

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie 

wypożyczonych książek. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną 
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książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez 

nauczyciela bibliotekarza.  

7. W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek 

przed upływem ustalonego terminu.  

8. Czytelnik korzystający z czytelni wpisuje do księgi obecności swoje imię, nazwisko oraz 

klasę, jeśli jest uczniem.  

9. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism, księgozbioru 

podręcznego i aktów prawa wewnątrzszkolnego.  

10. Zbiorów czytelni nie można wynosić poza pomieszczenie biblioteki i czytelni. 

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami  

oraz innymi bibliotekami 

§ 24. 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami i samorządem uczniowskim, szczególnie  

w zakresie: 

1) diagnozowania i zaspokajania potrzeb czytelniczych uczniów, w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

2) pomocy w realizacji projektów edukacyjnych; 

3) stwarzania warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, szczególnie w zakresie: 

1) kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości  

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

2) przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji; 

3) przygotowywania materiałów dydaktycznych i literatury do prowadzenia zajęć  

z uczniami; 

4) przygotowywania i realizacji przedsięwzięć szkolnych z wykorzystaniem 

księgozbioru biblioteki szkolnej; 

5) współorganizowania i udziału w wycieczkach szkolnych. 

3. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami i radą rodziców, szczególnie w zakresie: 

1) diagnozowania i zaspokajania potrzeb czytelniczych rodziców związanych  

z procesem wychowywania dzieci; 

2) poradnictwa w zakresie doboru książek na nagrody dla uczniów, które są 

finansowane ze środków rady rodziców; 

3) pomocy w organizowaniu i prowadzeniu imprez i akcji na rzecz szkoły. 

4. Biblioteka szkolna współpracuje z instytucjami kultury, oświaty, wychowania, 

bibliotekami, szczególnie w zakresie: 

1) realizowania grantów i projektów oświatowych; 
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2) planowania zakupów książek i innych zasobów bibliotecznych; 

3) wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo; 

4) współorganizowania imprez o charakterze szkolnym, międzyszkolnym. 

Zadania nauczyciela bibliotekarza 

§ 25. 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) organizacja struktury biblioteki szkolnej polegająca w szczególności na: 

a) praktycznym stosowaniu przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem biblioteki 

i czytelni, 

b) opracowywaniu planów pracy i rozwoju biblioteki, regulaminów i sprawozdań,  

c) organizacji przestrzeni biblioteki i czytelni stosownie do zadań biblioteki, możliwości 

szkoły i potrzeb czytelników, 

d) wykonywaniu prac biurowych, technicznych i konserwacyjnych związanych  

z zasobami bibliotecznymi;  

2) gromadzenie zbiorów, w tym: 

a) analizowanie zawartości zbiorów pod kątem realizacji procesu dydaktycznego  

i wychowawczego, zaspokajania potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli  

i rodziców, pogłębiania zainteresowań czytelniczych, samodzielnego zgłębiania 

wiedzy i warsztatu metodycznego dla nauczycieli,  

b) ustalanie tytułów czasopism do zaprenumerowania, 

c) analizowanie potrzeb czytelników i rynku wydawniczego, 

d) planowanie gromadzenia zbiorów; 

3) prowadzenie ewidencji zbiorów w szczególności poprzez: 

a) ustalanie bieżącej wielkości księgozbioru i monitorowanie zachodzących zmian, 

b) rejestrowanie ubytków oraz ustalanie ich przyczyn, 

c) sporządzanie zestawień ubytków,  

d) sporządzanie zestawień zinwentaryzowanych jednostek bibliotecznych; 

4) opracowywanie zbiorów, w tym: 

a) opracowywanie formalne, rzeczowe i techniczne zbiorów, 

b) tworzenie katalogów i kartotek; 

5) udostępnianie zbiorów czytelnikom, w tym: 

a) organizowanie miejsca wypożyczania zbiorów z zachowaniem optymalnego 

ustawienia księgozbioru, szybkiego dostępu do zbiorów, sprawnej obsługi 

czytelników i ochrony zbiorów, 

b) opracowanie systemu informacji wizualnej dotyczącej ustawienia zbiorów, 

c) utrzymywanie porządku w przyjętym układzie ustawienia zbiorów, 

d) prowadzenie rejestru wypożyczeń, 

e) sporządzanie statystyk wypożyczeń, 
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f) organizowanie udostępniania zbiorów w czytelni, w tym dobór materiałów z całości 

zbiorów; 

6) sprawdzanie stanu zbiorów, w tym opracowanie i przeprowadzenie procedury 

przeprowadzania kontroli; 

7) praca pedagogiczna, w tym: 

a) prowadzenie zajęć z oddziałami lub grupami w ramach edukacji czytelniczej  

i medialnej, 

b) indywidualna praca z uczniem zdolnym i uczniem z dysfunkcjami, 

c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

d) organizowanie imprez ogólnoszkolnych, lokalnych, miejskich i krajowych, 

e) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów i grantów związanych  

z czytelnictwem, 

f) opieka formalna i merytoryczna nad uczniami współpracującymi z biblioteką, 

g) szkolenie uczniów w posługiwaniu sie katalogami tradycyjnymi i elektronicznymi, 

8) działalność informacyjna, bibliograficzna, promocyjna i wydawnicza, w tym: 

a) przygotowywanie wykazu lektur i nowości, 

b) pełnienie funkcji informatora o materiałach dydaktycznych zgromadzonych  

w bibliotece, 

c) przygotowywanie i przesyłanie komunikatów o działalności biblioteki i szkoły dla 

mediów; 

9) tworzenie i aktualizowanie warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza, w tym: 

a) samokształcenie, 

b) gromadzenie i udostępnianie materiałów po uczestnictwie w fachowych 

warsztatach, szkoleniach i seminariach; 

10) wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem i przekazywaniem uczniom 

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez dyrektora szkoły; 

11) organizowanie i prowadzenie na terenie szkoły obrotu używanymi podręcznikami 

zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora szkoły. 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

§ 26. 

1. Szkoła na wniosek rodziców zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy muszą 

dłużej przebywać w szkole ze względu na:  

1) czas pracy ich rodziców;  

2) organizację dojazdu do szkoły;  

3) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole. 

2. Do celów świetlicy szkolnej należy w szczególności zapewnienie uczniom zajęć: 

1) uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości 

psychofizyczne; 
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2) rozwijających ich zainteresowania;  

3) zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny;  

4) zapewniających odrabianie lekcji. 

3. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności: 

1) wspomaganie i uzupełnianie pracy szkoły w następujących zakresach: 

a) sprawowania opieki i bezpieczeństwa poprzez stałą obecność i nadzór 

wychowawcy świetlicy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny nauki,  

b) wychowania poprzez realizację zajęć wynikających ze szkolnego programu 

wychowawczego w formie m.in.: gier i zabaw świetlicowych, zabaw 

rówieśniczych w małych grupach, udziału w konkursach, akcjach, kołach 

zainteresowań oraz imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

c) kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć poszerzających wiedzę  

i umiejętności uczniów, organizowanie warunków do odrabiania lekcji oraz 

udzielanie pomocy w odrabianiu zadań domowych, zabawy dydaktyczne  

i twórcze oraz ćwiczenia służące utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy, 

d) rozwoju fizycznego uczniów poprzez zajęcia ruchowe, w tym organizowane na 

świeżym powietrzu; 

2) wspomaganie rodziny w zapewnianiu optymalnych warunków rozwoju dzieci 

poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dzieci uczęszczających do 

świetlicy, który ma na celu diagnozowanie i zapewnianie w miarę możliwości 

kompetencyjnych i organizacyjnych szkoły zaspokajania potrzeb dzieci. 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

§ 27. 

1. Liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie 

może przekraczać 25. 

2. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny, niezależnie od spędzanej w niej liczby godzin. 

3. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor szkoły w tygodniowym planie zajęć, po 

konsultacji z kierownikiem świetlicy lub przewodniczącym zespołu wychowawców 

świetlicy, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez rodziców uczniów korzystających  

z opieki świetlicy i możliwości organizacyjne szkoły. 

4. Świetlica szkolna pracuje w oparciu o: 

1) roczny plan pracy świetlicy szkolnej spójny z innymi dokumentami szkoły,  

w szczególności ze szkolnym programem wychowawczym, szkolnym programem 

profilaktyki, koncepcją pracy szkoły i określający w szczególności:  

a) godziny pracy świetlicy, 

b) rodzaj i tematykę poszczególnych zajęć świetlicowych prowadzonych w danym 

roku szkolnym; 

2) regulamin pracy świetlicy szkolnej uwzględniający warunki funkcjonowania szkoły  

i zawierający w szczególności: 
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a) założenia organizacyjne,  

b) zasady zgłoszenia i procedurę przyjmowania dziecka do świetlicy,  

c) zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej,  

d) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych,  

e) zasady informowania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach 

świetlicowych, 

f) obowiązki i prawa wychowanka świetlicy, 

g) zasady odbierania i przekazywania uczniów ze świetlicy pod opiekę osób 

uprawnionych. 

5. Roczny plan pracy i regulamin świetlicy szkolnej opracowuje zespół wychowawców 

świetlicy po skonsultowaniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. Dokumenty 

zatwierdza dyrektor szkoły. 

Zadania wychowawców świetlicy 

§ 28. 

1. Zadaniami wychowawców świetlicy są w szczególności: 

1) dbałość o jakość organizowanych i prowadzonych z uczniami zajęć; 

2) realizacja planu pracy świetlicy; 

3) zapewnienie dzieciom codziennego ruchu na świeżym powietrzu;  

4) współpraca z nauczycielami i rodzicami uczniów; 

5) opiniowanie zachowania ucznia w świetlicy szkolnej w procesie ustalania 

śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania; 

6) prowadzenie dokumentacji przebiegu pracy świetlicy zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego; 

7) systematyczne przygotowywanie się do zajęć i dążenie do ich ciągłego 

uatrakcyjniania; 

8) dbałość o wystrój świetlicy; 

9) odpowiedzialność za powierzone mienie świetlic;  

10) gromadzenie pomocy i przyborów potrzebnych do pracy; 

11) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem i psychologiem 

szkolnym oraz pielęgniarką szkolną. 

2. Zadaniem kierownika świetlicy lub przewodniczącego zespołu wychowawców świetlicy 

jest w szczególności:  

1) reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w kontaktach z instytucjami oświaty 

i kultury, w sprawach dotyczących świetlicy; 

2) rozstrzyganie spraw spornych dotyczących organizacji pracy świetlicy oraz 

zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych; 

3) wydawanie poleceń wychowawcom świetlicy w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej; 

4) wydawanie zaleceń pokontrolnych wychowawcom świetlicy; 
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5) podejmowanie decyzji w określonych sprawach pracy świetlicy, podziału uczniów 

na odpowiednie grupy i przydziału zadań dla wychowawców; 

6) planowanie wyposażenia świetlicy i zakupu pomocy dydaktycznych; 

7) przygotowywanie dokumentacji pracy świetlicy; 

8) monitorowanie i ewaluacja pracy świetlicy.  

ROZDZIAŁ III. ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

Dyrektor szkoły 

§ 29. 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany albo osoba nie będąca 

nauczycielem, której powierzono stanowisko dyrektora zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,  

a w szczególności: 

1) organizuje pracę szkoły zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym  

i wewnętrznymi regulaminami we współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami; 

2) współdziała z organami szkoły oraz zapewnia przepływ informacji pomiędzy nimi; 

3) współpracuje ze środowiskiem lokalnym; 

4) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego  przygotowania przedszkolnego oraz 

obowiązku szkolnego dzieci, które mieszkają w obwodzie szkoły; 

5) współpracuje ze szkołami, organami prowadzącymi i rodzicami w zakresie 

związanym ze spełnianiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  

i obowiązku szkolnego; 

6) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z przepisami prawa;  

7) tworzy materialne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły;  

8) podejmuje działania naprawcze i doskonalące mające na celu rozwój szkoły.  

3. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w szkole, opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru 

pedagogicznego szkoły, realizuje go i dokumentuje, a w szczególności: 

1) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności 

statutowej oraz dokumentuje czynności kontrolne; 

2) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy szkoły oraz dokumentuje przeprowadzaną w szkole ewaluację;  

3) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań; 

4) obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz inne zgodnie  

z opracowanym harmonogramem, a wyniki obserwacji zajęć omawia  

z nauczycielami;  
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5) wykorzystuje wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego do planowania pracy 

szkoły;  

6) angażuje nauczycieli do podejmowanej w szkole ewaluacji wewnętrznej;  

7) realizuje zalecenia i wnioski organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

4. Dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań oraz zapewnia pomoc w ich 

doskonaleniu zawodowym i awansie zawodowym, a w szczególności: 

1) rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego; 

2) planuje i organizuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły  

i nauczycieli; 

3) tworzy warunki do zdobywania przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie  

z potrzebami szkoły;  

4) powołuje zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe oraz wychowawcze; 

5) umożliwia i zapewnia warunki do realizacji stażu na kolejne stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli. 

5. Dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a w szczególności: 

1) zapewnia bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie szkoły podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę;  

2) zapewnia, we współpracy z organem prowadzącym, zgodny z przepisami prawa 

stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych. 

6. Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, a w szczególności: 

1) tworzy bezpieczne warunki pobytu dzieci i uczniów w szkole i poza nią,  

a w szczególności:  

a) co najmniej raz w roku, przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych dokonuje przeglądu bazy pod kątem bhp oraz 

jej modernizacji,  

b) organizuje pracę szkoły zgodnie z przepisami bhp, w tym podejmuje decyzje  

o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych 

odrębnymi przepisami, 

c) dba o estetyczny wygląd szkoły oraz jej otoczenia,  

d) zapewnia opiekę dzieciom i uczniom podczas zajęć organizowanych w szkole  

i poza nią; 

2) stwarza warunki do działań prozdrowotnych, a w szczególności:  

a) rozpoznaje potrzeby uczniów w zakresie profilaktyki,  

b) podejmuje działania w zakresie wybranych zagadnień dotyczących profilaktyki 

zdrowia uczniów, 

c) zapewnia procedury dotyczące sposobów postępowania nauczycieli i uczniów 

w przypadkach zagrożeń,  
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d) kontroluje stosowanie procedur dotyczących sposobów postępowania 

nauczycieli i uczniów w przypadkach zagrożeń;  

3) organizuje dzieciom i uczniom pomoc i opiekę psychologiczno-pedagogiczną,  

a w szczególności: 

a) zapewnia i kontroluje realizację przez nauczycieli zaleceń zawartych w opiniach 

i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych,  

b) rozpoznaje przyczyny trudności rozwojowych uczniów i trudności w nauce oraz 

zapewnia pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

c) organizuje w szkole zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli związane  

z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

d) umożliwia realizację indywidualnego toku nauczania uczniom szczególnie 

uzdolnionym,  

e) zapewnia realizację nauczania indywidualnego uczniów ze szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

f) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

4) udziela pomocy socjalnej dzieciom i uczniom pozostającym w trudnej sytuacji 

materialnej, a w szczególności: 

a) rozpoznaje potrzeby uczniów,  

b) organizuje różnorodne formy pomocy dzieciom i uczniom we współpracy  

z organem prowadzącym,  

c) organizuje żywienie i dożywanie zgodnie z potrzebami dzieci i uczniów  

i zgodnie z przepisami prawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

7. Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły:  

1) opracowuje i wdraża system zapewniający podnoszenie jakości pracy szkoły,  

a w szczególności:  

a) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i przydziela nauczycielom 

zajęcia i zadania statutowe zgodnie z ich kwalifikacjami,  

b) diagnozuje osiągnięcia edukacyjne uczniów z uwzględnieniem ich możliwości 

rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych 

oraz wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,  

c) na podstawie diagnozy osiągnięć edukacyjnych uczniów formułuje wnioski do 

dalszej pracy i wdraża je, 

d) diagnozuje potrzeby szkoły;  

2) zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

i podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów 

edukacyjnych, w szczególności poprzez: 

a) monitorowanie realizacji podstaw programowych pod kątem realizacji treści, 

realizowanej liczby godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych i realizacji 

zgodnie z zalecanymi warunkami, 
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b) wyrównywanie różnic programowych dla uczniów, którzy zostali przyjęci do klas 

V-VI szkoły podstawowej lub II-III gimnazjum i którzy tego wymagają, 

c) dopuszczanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, do użytku w oddziale 

przedszkolnym i szkole przedstawionego przez nauczyciela lub zespół 

nauczycieli odpowiednio programu wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania, 

d) uwzględnianie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym 

zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego 

ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, 

e) ustalanie, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli prowadzących 

nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespołu nauczycieli 

prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI szkoły 

podstawowej i w gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców, zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz 

materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach  

w danym roku szkolnym, 

f) podawanie corocznie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących  

w danym roku szkolnym, 

g) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej 

podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych 

materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi 

podręcznikami i materiałami zgodnie z przepisami prawa, 

h) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły; 

3) podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole, a w szczególności:  

a) diagnozuje problemy i potrzeby wychowawcze,  

b) wdraża program wychowawczy i profilaktyki w szkole,  

c) dokonuje oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych  

i profilaktycznych;  

4) odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego  

w szkole, a w szczególności: 

a) powołuje zespół egzaminacyjny do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego i jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, 

b) organizuje warunki do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 

zgodnie z procedurami centralnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej; 

5) odpowiada za tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy 

uczniów, a w szczególności: 
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a) umożliwia działanie samorządu uczniowskiego zgodnie z przepisami prawa 

oraz uchwalonym regulaminem,  

b) zasięga opinii samorządu uczniowskiego i uwzględnia je w sprawach 

dotyczących życia szkoły;  

6) podejmuje indywidualne działania wobec uczniów szkoły, a w szczególności: 

a) podejmuje decyzje związane z realizacją obowiązku nauki, 

b) zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii 

lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

c) zwalnia ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

d) zwalnia uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością, dysfunkcjami, afazją lub 

zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego,  

e) organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni 

pedagogiczno-psychologicznej,  

f) organizuje indywidualny tok nauki,  

g) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą,  

h) przenosi ucznia do innego działu na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 

rozpatrzeniu wniosku rodziców ucznia lub zespołu wychowawczego, albo  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku rodziców 

ucznia; 

7) występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie;  

8) opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne szkoły lub ich projekty,  

a w szczególności:  

a) arkusz organizacyjny szkoły,  

b) tygodniowy rozkład zajęć,  

c) plan (koncepcję) pracy szkoły,  

d) kalendarz pracy szkoły,  

e) schemat organizacyjny szkoły,  

f) przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych,  

g) wyniki klasyfikacji półrocznej, rocznej i końcowej oraz promocji uczniów,  

h) plan finansowy szkoły,  

i) projekty innowacji i eksperymentów,  

j) regulaminy, procedury i inne dokumenty regulujące pracę szkoły,  

k) uchwały rady pedagogicznej,  

l) zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

m) zestaw programów nauczania,  
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n) sprawozdania i informacje 

 oraz przedkłada je zgodnie z odrębnymi przepisami  do zaopiniowania, 

zatwierdzenia lub wiadomości organowi prowadzącemu, organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, radzie pedagogicznej, radzie rodziców  

i samorządowi uczniowskiemu. 

8. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:  

1) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

2) wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych 

z przepisami prawa; 

3) planuje i organizuje pracę rady pedagogicznej, przestrzegając jej regulaminu  

i przepisów prawa; 

4) prowadzi szkolenia rady pedagogicznej, dotyczące w szczególności zmian  

w przepisach prawa oświatowego i związanego ze szkolnictwem; 

5) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

9. Dyrektor szkoły jako kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej:  

1) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;  

2) stosuje przepisy o zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie 

zawierania umów o dostawy, roboty budowlane oraz usługi; 

3) wykonuje ogólny zarząd - zarządza mieniem szkoły, a w tym w szczególności: 

nadzoruje gospodarkę materiałową, dysponuje środkami trwałymi, nabywa i zbywa 

składniki majątku, zarządza okresowe inwentaryzacje, prowadzi spis inwentarza; 

4) wykonuje trwały zarząd nad nieruchomościami wchodzącymi w skład majątku 

szkoły - korzysta z nieruchomości na potrzeby działalności szkoły, w tym ma prawo 

wynajmowania, użyczania, zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego; 

5) może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje kontrolę zarządczą zgodnie z przepisami prawa; 

7) realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami i uchwałami organów nadzorujących 

szkołę. 

10. Dyrektor szkoły jako organ administracji publicznej:  

1) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych prawem i zgodnie  

z przepisami prawa oraz prowadzi ich rejestr; 

2) udziela informacji publicznych zgodnie z przepisami prawa; 

3) rozpatruje skargi, wnioski, petycje zgodnie z przepisami prawa; 
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4) nadaje albo odmawia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego zgodnie z przepisami prawa; 

5) współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.  

11. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy i przełożony służbowy wszystkich zatrudnionych 

w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) po zawarciu stosunku pracy:  

a) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,  

b) organizuje pracę w sposób zapewniający wykorzystanie czasu pracy  

i zmniejszenie jej uciążliwości,  

c) przeciwdziała dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na 

płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 

orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub 

nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,  

d) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzi szkolenie bhp 

pracowników,  

e) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,  

f) ułatwia pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych,  

g) zaspokaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków,  

h) stosuje obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracy pracowników,  

i) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta 

osobowe pracowników,  

j) wpływa na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,  

k) udostępnia tekst przepisów dotyczących równego traktowania,  

l) przeciwdziała mobbingowi (mobbing oznacza działania lub zachowania 

dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na 

uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące  

u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na 

celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie 

z zespołu współpracowników); 

3) wydaje niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy świadectwo pracy; 

4) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

5) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły; 

6) dokonuje oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgodnie  

z przepisami prawa; 
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7) wykonuje zadania związane z procedurą odpowiedzialności dyscyplinarnej 

nauczycieli zgodnie z przepisami prawa;  

8) opracowuje zakresy obowiązków nauczycieli, w tym przydział godzin do dyspozycji 

dyrektora według potrzeb szkoły oraz zakresy obowiązków pracowników 

samorządowych szkoły; 

9) wydaje i egzekwuje wykonanie zarządzeń i poleceń służbowych wszystkim 

pracownikom szkoły; 

10) egzekwuje od podwładnych realizację zadań przewidzianych w ich zakresach 

obowiązków lub wynikających z powierzenia, upoważnienia, delegowania;  

11) powierza stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z 

nich po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego; 

12) kontroluje przestrzeganie praw i obowiązków wobec i przez nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, które wynikają z Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach 

samorządowych, Kodeksu Pracy i ich rozporządzeń wykonawczych. 

12. Dyrektor szkoły współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk 

pedagogicznych i organizuje je w szkole w miarę zgłaszanych potrzeb.  

13. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

14. Dyrektor szkoły wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

15. Dyrektor szkoły zapewnia:  

1) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania; 

2) bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców, 

wszystkich pracowników szkoły zgodnie z przepisami prawa; 

3) bezpieczeństwo systemów informatycznych funkcjonujących w szkole; 

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie  

z przepisami prawa; 

5) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego 

statutu. 

16. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań:  

1) współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim; 

2) współpracuje z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny; 

3) może delegować zadania na poszczególnych pracowników szkoły zgodnie z ich 

kompetencjami i przepisami prawa. 

17. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni wicedyrektor. 
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Rada pedagogiczna 

§ 30. 

1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie jest kolegialnym organem szkoły 

w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania  

i opieki.  

2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie pracuje w komisjach:  

1) dla szkoły podstawowej – Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie, 

2) dla gimnazjum – Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość” w Brwinowie.  

3. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie 

może pracować w podkomisjach:  

1) dla oddziałów przedszkolnych,  

2) dla I etapu edukacyjnego,  

3) dla II etapu edukacyjnego. 

4. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor, wicedyrektor, wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb.  

8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  
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2) projekt planu finansowego szkoły;  

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

wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian . 

12. Rada pedagogiczna posiada uprawnienia do wykonywania ustawowych zadań rady 

szkoły, jeżeli ta nie została powołana: 

1) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

2) uchwala statut szkoły; 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą  

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub 

innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; 

4) opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy 

istotne dla szkoły; 

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

dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,  

w szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć 

prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

13. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

14. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

15. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

16. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 

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

17. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Regulamin rady 

pedagogicznej określa w szczególności zasady i procedury przygotowania  

i prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób 

protokołowania posiedzeń rady. 

Samorząd uczniowski 

§ 31. 

1. W Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie działają: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie i Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1  

im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Brwinowie. 
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2. Samorządy tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. 

3. W ramach samorządu szkoły podstawowej może działać Mały Samorząd Uczniowski, 

którym opiekują się wychowawcy klas I-III szkoły podstawowej. 

4. Organa samorządów są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów danej szkoły.  

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Do kompetencji organów samorządu uczniowskiego należą w szczególności:  

1) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania 

i promowania, a w szczególności w zakresie: form i metod sprawdzania wiedzy  

i umiejętności przy zachowaniu określonych w statucie zasad; 

2) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia zawartych w postanowieniach statutu, 

dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami na ten temat z organami szkoły; 

3) uzgadnianie swoich działań z dyrektorem szkoły; 

4) rzetelne i aktualne informowanie wszystkich uczniów o swojej działalności  

i istotnych zamierzeniach; 

5) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbanie o honor i tradycje 

szkoły, współtworzenia jej autorytetu; 

6) organizowanie spotkań konsultacyjnych z reprezentantami samorządów klasowych 

oraz apeli informacyjnych dla wszystkich uczniów; 

7) przyjmowanie odwołań uczniów i w przypadkach pozytywnego rozpatrzenia 

występowanie w obronie ich interesów; 

8) przyjmowanie próśb uczniów o poparcie w sprawach kar i sporów między 

nimi a nauczycielami oraz sumienne i uczciwe ich rozpatrzenie pod kątem praw  

i obowiązków ucznia. 

7. Samorząd działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez ogół uczniów  

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

8. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2015&qplikid=1#P1A6
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9. Regulamin samorządu określa w szczególności zasady wybierania i działania organów 

samorządu. 

Opiekun samorządu uczniowskiego 

§ 32. 

1. Opiekunem samorządu uczniowskiego może być wybrany przez samorząd nauczyciel, 

który wyrazi na to zgodę. 

2. Opiekun samorządu uczniowskiego, w szczególności: 

1) jest gwarantem sprawnego działania samorządu;  

2) jest łącznikiem pomiędzy samorządem, radą pedagogiczną, radą rodziców  

i dyrektorem szkoły; 

3) zapoznaje uczniów z prawami, obowiązkami i kompetencjami samorządu;  

4) koordynuje i wspiera działania samorządu prowadzone z inicjatywy uczniów; 

5) pomaga rozwiązywać problemy samorządu; 

6) inspiruje nauczycieli do współpracy i pomocy dla samorządu. 

3. Szczegółowe zadania opiekuna samorządu są ustalane wspólnie przez samorząd  

i opiekuna. 

Rada rodziców 

§ 33. 

1. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie reprezentuje ogół rodziców 

uczniów.  

2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie pracuje w komisjach:  

1) dla szkoły podstawowej – Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Brwinowie; 

2) dla gimnazjum – Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość” w Brwinowie.  

3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie może 

pracować w podkomisjach:  

1) dla oddziałów przedszkolnych;  

2) dla I etapu edukacyjnego;  

3) dla II etapu edukacyjnego. 

4. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

7. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu 

uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
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8. Do kompetencji rady rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane 

do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły opracowanego przez dyrektora szkoły w porozumieniu  

z organem prowadzącym w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkoły; 

5) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu; 

7) delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej, wyłaniającej dyrektora 

szkoły; 

8) na wniosek dyrektora szkoły opiniowanie pracy nauczycieli stażystów, 

kontraktowych i mianowanych ubiegających sie o wyższy stopień awansu 

zawodowego; 

9) opiniowanie wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczyciela lub nauczycieli uczących 

danego przedmiotu w szkole. 

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

10. 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, o których mowa w ust. 4, oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 4, do rady rodziców 

odpowiedniej szkoły;  

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.  

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

§ 34. 

1. Każdy organ szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych 

kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze statutem szkoły. 
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2. Współpraca organów szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania 

szkoły, a w szczególności: w zakresie edukacji i wychowania, organizacji pracy szkoły, 

organizacji przestrzeni szkoły i terenu wokół niej. 

3. Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu. 

4. Współpraca odbywa się poprzez:  

1) wzajemne informowanie – samorząd uczniowski i rada rodziców są na bieżąco 

informowani o tym, co się dzieje w szkole i jakie są zamierzenia dyrektora i rady 

pedagogicznej, samorząd uczniowski i rada rodziców informują szkołę o swoich 

potrzebach i zamierzeniach; 

2) konsultacje - dyrektor i rada pedagogiczna dają samorządowi uczniowskiemu  

i radzie rodziców możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań  

i decyzji; 

3) współdecydowanie – polega na pełnym partnerstwie pomiędzy dyrektorem, radą 

pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców, wszystkie organa są 

zaangażowane w proces decydowania o proponowanych rozwiązaniach  

i podejmowania na ich podstawie wspólnych działań, za które wszyscy biorą pełną 

odpowiedzialność; 

4) decydowanie – po przekazaniu przez dyrektora i radę pedagogiczną na wykonanie 

określonego zadania władzy w danym obszarze uczniom lub rodzicom, samorząd 

uczniowski lub rada rodziców samodzielnie podejmują decyzje, jedynie informując 

dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o jej kształcie.  

5. Celem i efektem współpracy organów szkoły powinny być w szczególności: 

1) stwarzanie w szkole przestrzeni do dialogu i współpracy dla uczniów, nauczycieli, 

rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; 

2) dążenie do wzrostu identyfikacji uczniów i rodziców ze szkołą; 

3) pogłębianie poczucia współodpowiedzialności za szkołę; 

4) wspólne rozwiązywanie szkolnych problemów oraz świętowanie sukcesów; 

5) eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań; 

6) wspólne opracowywanie i realizowanie koncepcji pracy szkoły. 

6. Żaden z organów szkoły nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw 

szkoły i społeczności szkolnej. 

7. Dyrektor szkoły ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom szkoły, jeżeli ich 

działalność narusza interesy szkoły i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu. 

8. W celu zapobiegania sporom w szkole może być opracowana szkolna polityka 

informacyjna zawierająca zasady wzajemnego informowania się organów  

i szczegółowe zasady współpracy. 

9. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania 

spornych spraw wewnątrz szkoły, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem 

następujących zasad: 
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1) kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli 

poszczególnych organów; 

2) każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami; 

3) sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami lub uczniami rozstrzyga 

dyrektor szkoły, który może w tym zakresie współpracować odpowiednio  

z przewodniczącym rady rodziców lub z przewodniczącym samorządu 

uczniowskiego; 

4) w przypadku braku porozumienia organów na poziomie szkoły kompetencje do 

rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący szkołę, sprawę do 

rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu przekazuje dyrektor szkoły. 

10. Dyrektor szkoły przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych: 

1) na piśmie za pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

2) ustnie do protokołu w wyznaczonym na dany okres terminie. 

11. Rada rodziców może złożyć skargę na działania dyrektora szkoły do rady gminy.  

ROZDZIAŁ IV. PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO SZKOŁY 

Przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej 

§ 35. 

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmuje się do klasy pierwszej  

z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców. 

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej przyjmuje się do klasy 

pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 36. 

1. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające prowadzone jest przed rozpoczęciem 

każdego roku szkolnego na wniosek rodziców, o którym mowa w § 35 ust. 2. 

2. Kandydatów do klasy pierwszej mieszkających poza obwodem szkoły przyjmuje się  

w drodze postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami, po uzyskaniu określonej przez organ prowadzący szkołę minimalnej 

liczby punktów przyznawanych za spełnienie kryteriów określonych przez organ 

prowadzący oraz złożeniu wraz z wnioskiem dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia kryteriów. 

3. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej prowadzi komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczącego komisji wyznacza 

dyrektor. 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów określa harmonogram czynności ustalony na dany rok 

szkolny przez organ prowadzący szkołę.  
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5. Jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym liczba kandydatów do klasy pierwszej w takim 

samym stopniu spełniających kryteria przewyższa liczbę wolnych miejsc, przyjmuje się 

tego kandydata, którego wniosek został złożony wcześniej. 

 

 

 

§ 37. 

1. Kandydatów do klas programowo wyższych mieszkających poza obwodem szkoły 

przyjmuje się przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie decyzji dyrektora, jeżeli 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Kandydatów do klasy II, III i IV przyjmuje się na podstawie przepisów, o których mowa 

w § 36 ust. 2 oraz następujących kryteriów potwierdzonych wymaganymi dokumentami 

i uzyskaniu przez kandydata minimum 1 punktu. Przepisy § 36 ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Wartość 

punktowa 

kryterium 

1 2 3 4 

1. Opinia Zespołu nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Brwinowie na 

podstawie oceny opisowej 

zachowania i oceny opisowej 

obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: 

a) negatywna 

b) pozytywna 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 

oryginał  

 

 

 

 

 

 

 

 a) 0 pkt 

 b) 1 pkt 

 

3. Kandydatów do klasy V i VI przyjmuje się na podstawie przepisów, o których mowa  

w § 36 ust. 2 oraz następujących kryteriów potwierdzonych wymaganymi dokumentami 

i uzyskaniu przez kandydata minimum 3 punktów. Przepisy § 36 ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Wartość 

punktowa 

kryterium 

1 2 4 4 

1. Średnia ocen ze świadectwa 

ukończenia klasy programowo 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 
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niższej: 

a) do 4,4 

b) od 4,5 

oryginał   

a)  0 pkt 

b)  5 pkt 

3. Ocena zachowania ze 

świadectwa ukończenia klasy 

programowo niższej: 

a) naganne, nieodpowiednie, 

poprawne 

b) dobre 

c) bardzo dobre 

d) wzorowe 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 

oryginał 

 

 

 

 

 

a) 0 pkt 

b) 1 pkt 

c) 2 pkt 

d) 3 pkt 

4. Konieczność wyrównywania 

różnic programowych, w tym 

kontynuowania nauki języka 

obcego nowożytnego: 

a) wymaga wyrównania 

b) nie wymaga wyrównania 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 

oryginał 

 

 

 

 

a) 0 pkt 

b) 1 pkt 

 

§ 38. 

1. O przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, 

uwzględniając przepisy prawa oświatowego dotyczące szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły 

publicznej tego samego typu. 

2. W przypadku ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły dyrektor przyjmuje ucznia  

z urzędu po zgłoszeniu przez rodziców.  

3. W przypadku ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły dyrektor przyjmuje ucznia 

na wniosek rodziców po spełnieniu łącznie warunków:  

1) szkoła dysponuje wolnym miejscem w klasie, do której ma uczęszczać uczeń;  

2) uczeń spełnia kryteria, o których mowa w § 36 ust. 2, jeśli wniosek dotyczy 

przyjęcia do klasy I lub kryteria, o których mowa w § 37 ust. 2, jeśli wniosek dotyczy 

przyjęcia do klas II – IV lub kryteria, o których mowa w § 37 ust. 3,  jeśli wniosek 

dotyczy przyjęcia do klas V-VI. 

§ 39. 

1. Wzór zgłoszenia dla kandydatów do klasy pierwszej i klas programowo wyższych, 

którzy mieszkają w obwodzie szkoły jest podawany do wiadomości w dniu rozpoczęcia 

rekrutacji na dany rok szkolny. Do zgłoszenia do klas II – VI załącza się świadectwo 

ukończenia klasy programowo niższej. 
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2. Wzór wniosku dla kandydatów do klasy pierwszej i klas programowo wyższych 

mieszkających poza obwodem szkoły jest podawany do wiadomości w dniu 

rozpoczęcia rekrutacji na dany rok szkolny. Do wniosku załącza się dokumenty,  

o których mowa w § 36 ust. 2 w przypadku wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej lub 

dokumenty, o których mowa w § 37 ust. 2 w przypadku wniosku o przyjęcie do klas II – 

IV, lub dokumenty, o których mowa w § 37 ust. 3 w przypadku wniosku o przyjęcie do 

klas V-VI. 

§ 40. 

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na dany 

rok szkolny, w przypadku utworzenia więcej niż jednego oddziału klasy pierwszej 

uczniów przydziela się do poszczególnych oddziałów w następujący sposób: 

1) listy poszczególnych oddziałów klasy pierwszej przygotowuje komisja ds. tworzenia 

list oddziałów klasy pierwszej szkoły podstawowej powołana przez dyrektora szkoły, 

w skład komisji wchodzą: wicedyrektor, przedstawiciel rady rodziców, psycholog, 

pedagog, przedstawiciele wychowawców oddziałów przedszkolnych  

i wychowawców oddziałów klasy pierwszej szkoły podstawowej, przewodniczącego 

komisji wyznacza dyrektor; 

2) do zadań komisji należy: 

a) ustalenie list poszczególnych oddziałów klasy pierwszej według zasad 

określonych w pkt. 3-6 oraz podanie ich do publicznej wiadomości, 

b) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji; 

3) komisja, tworząc listy oddziałów, uwzględnia następujące warunki: 

a) liczba uczniów w jednym oddziale nie może przekraczać 25 osób, 

b) oddziały powinny liczyć maksymalnie równą liczbę uczniów,  

c) oddziały powinny liczyć porównywalną liczbę dziewczynek i chłopców,  

z zastrzeżeniem pkt 4, 

d) oddziały powinny liczyć porównywalną liczbę dzieci z opiniami i orzeczeniami 

wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  

e) informacje wynikające z oceny gotowości szkolnej, 

f) miejsce zamieszkania uczniów; 

4) w przypadku utworzenia więcej niż jednego oddziału klasy pierwszej, dzieci będą 

dobierane do poszczególnych oddziałów według wieku, począwszy od 

najmłodszych; 

5) wnioski rodziców dotyczące przydzielenia dziecka do określonego oddziału mogą 

być uwzględnione przez komisję pod warunkiem, że nie kolidują one z organizacją 

pracy szkoły. 

2. Komisja ustala i podaje do wiadomości listy na tablicy ogłoszeń w szkole w ostatnim 

tygodniu ferii letnich poprzedzających rok szkolny, na który prowadzone było 

postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające. 
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3. Rodzice mogą składać pisemne odwołania od decyzji komisji zawierające uzasadnienie 

do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od daty podania list do wiadomości. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania w terminie 5 dni od ich złożenia. 

5. Dzieci przyjęte do klasy pierwszej po zakończeniu pracy komisji są przydzielane do 

poszczególnych oddziałów decyzją dyrektora szkoły. 

6. Uczniowie przyjęci do szkoły w czasie trwania roku szkolnego są przydzielani do 

oddziału decyzją dyrektora szkoły. 

Przyjmowanie uczniów do gimnazjum 

§ 41. 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum przyjmuje się do klasy pierwszej 

gimnazjum z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców. 

3. Uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum przyjmuje się do klasy pierwszej 

gimnazjum na wniosek rodziców, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami 

§ 42. 

1. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające prowadzone jest przed rozpoczęciem 

każdego roku szkolnego na wniosek rodziców, o którym mowa w § 41 ust. 3. 

2. Kandydatów do klasy pierwszej mieszkających poza obwodem gimnazjum przyjmuje się 

w drodze postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami, po uzyskaniu określonej przez organ prowadzący szkołę minimalnej 

liczby punktów przyznawanych za spełnienie kryteriów określonych przez organ 

prowadzący oraz złożeniu wraz z wnioskiem dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia kryteriów. 

3. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej prowadzi komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczącego komisji wyznacza 

dyrektor. 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów określa harmonogram czynności ustalony na dany rok 

szkolny przez kuratora oświaty. 

5. Jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym liczba kandydatów do klasy pierwszej w takim 

samym stopniu spełniających kryteria przewyższa liczbę wolnych miejsc, przyjmuje się 

tego kandydata, którego wniosek został złożony wcześniej. 

§ 43. 

1. Kandydatów do klas programowo wyższych mieszkających poza obwodem gimnazjum 

przyjmuje się przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie decyzji dyrektora, jeżeli 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie postanowień § 42 ust. 2 oraz 

następujących kryteriów potwierdzonych wymaganymi dokumentami i uzyskaniu przez 

kandydata minimum 4 punktów. Postanowienia § 42 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
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L.p. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Wartość 

punktowa 

kryterium 

1 2 3 4 

1. Średnia ocen ze 

świadectwa ukończenia 

klasy programowo niższej: 

a) do 4,4 

b) od 4,5 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 

oryginał  

 

 

 

a)  0 pkt 

b)  5 pkt 

2. Ocena zachowania ze 

świadectwa ukończenia 

klasy programowo niższej: 

a) naganne, 

nieodpowiednie, 

poprawne 

b) dobre 

c) bardzo dobre 

d) wzorowe 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 

oryginał 

 

 

 

 

 

a) 0 pkt 

b) 1 pkt 

c) 2 pkt 

d) 3 pkt 

3. Konieczność 

wyrównywania różnic 

programowych, w tym 

kontynuowania nauki 

języka obcego 

nowożytnego: 

a) wymaga 

wyrównania 

b) nie wymaga 

wyrównania 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 

oryginał 

 

 

 

 

 

 

a) 0 pkt 

 

b) 1 pkt 

 

§ 44. 

1. O przyjęciu ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor,  

uwzględniając przepisy prawa oświatowego dotyczące szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły 

publicznej tego samego typu. 

2. W przypadku ucznia zamieszkałego w obwodzie gimnazjum dyrektor przyjmuje ucznia  

z urzędu po zgłoszeniu przez rodziców.  

3. W przypadku ucznia zamieszkałego poza obwodem gimnazjum dyrektor przyjmuje 

ucznia na wniosek rodziców po spełnieniu łącznie warunków:  
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1) szkoła dysponuje wolnym miejscem w klasie, do której ma uczęszczać uczeń;  

2) uczeń spełnia kryteria, o których mowa w § 42 ust. 2, jeśli wniosek dotyczy 

przyjęcia do klasy pierwszej lub kryteria, o których mowa w § 43 ust. 1, jeśli 

wniosek dotyczy  przyjęcia do klas II – III. 

§ 45. 

1. Wzór zgłoszenia dla kandydatów do klasy pierwszej i klas programowo wyższych 

mieszkających w obwodzie szkoły jest podawany do wiadomości w dniu rozpoczęcia 

rekrutacji na dany rok szkolny. Do zgłoszenia do klasy I załącza dokumenty, o których 

mowa w § 42 ust. 2, do zgłoszenia do klasy II i III załącza się dokumenty, o których 

mowa w § 42 ust. 2 i w § 43 ust. 1. 

2. Wzór wniosku dla kandydatów do klasy pierwszej i klas programowo wyższych 

mieszkających poza obwodem szkoły jest podawany do wiadomości w dniu 

rozpoczęcia rekrutacji na dany rok szkolny. Do wniosku załącza się dokumenty,  

o których mowa w § 42 ust. 2 w przypadku wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej lub 

dokumenty, o których mowa w § 43 ust. 1 w przypadku wniosku o przyjęcie do klas II – 

III.  

§ 46. 

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na dany 

rok szkolny, w przypadku utworzenia więcej niż jednego oddziału klasy pierwszej 

uczniów przydziela się do poszczególnych oddziałów w następujący sposób: 

1) listy poszczególnych oddziałów klasy pierwszej gimnazjum przygotowuje komisja 

ds. tworzenia list oddziałów klasy pierwszej gimnazjum powołana przez dyrektora 

szkoły, w skład komisji wchodzą: wicedyrektor, przedstawiciel Rady Rodziców, 

psycholog, pedagog, przedstawiciele wychowawców oddziałów klasy szóstej szkoły 

podstawowej i wychowawców oddziałów klasy pierwszej gimnazjum, 

przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor; 

2) do zadań komisji należy: 

a) ustalenie list poszczególnych oddziałów klasy pierwszej według zasad 

określonych w pkt. 3-5 oraz podanie ich do publicznej wiadomości, 

b) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji; 

3) komisja, tworząc listy oddziałów, uwzględnia następujące warunki: 

a) optymalna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 osób, 

b) oddziały powinny liczyć maksymalnie równą liczbę uczniów,  

c) oddziały powinny liczyć porównywalną liczbę dziewcząt i chłopców, 

d) oddziały powinny liczyć porównywalną liczbę uczniów z opiniami i orzeczeniami 

wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  

e) oddziały powinny liczyć porównywalną liczbę uczniów wymagających 

wyrównywania szans edukacyjnych; 
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4) wnioski rodziców dotyczące przydzielenia dziecka do określonego oddziału mogą 

być uwzględnione przez komisję pod warunkiem, że nie kolidują one z organizacją 

pracy szkoły.  

2. Komisja ustala i podaje do wiadomości listy na tablicy ogłoszeń w szkole w ostatnim 

tygodniu ferii letnich poprzedzających rok szkolny, na który prowadzone było 

postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające. 

3. Rodzice mogą składać pisemne odwołania od decyzji komisji zawierające uzasadnienie 

do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od daty podania list do wiadomości. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania w terminie 5 dni od ich złożenia. 

5. Uczniowie przyjęci do klasy pierwszej po zakończeniu pracy komisji są przydzielani do 

poszczególnych oddziałów decyzją dyrektora szkoły. 

6. Uczniowie przyjęci do szkoły w czasie trwania roku szkolnego są przydzielani do 

oddziału decyzją dyrektora szkoły. 

Wyrównywanie różnic programowych dla ucznia, który został przyjęty  

do klasy V i VI szkoły podstawowej lub II i III gimnazjum 

§ 47. 

1. Uczeń szkoły podstawowej niepublicznej lub gimnazjum niepublicznego  

o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo 

wyższej z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, z której przechodzi, a który ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły 

podstawowej lub gimnazjum, do której przechodzi, uzyskał pozytywne roczne oceny 

klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy programowo wyższej. 

2. W przypadku gdy uczeń uzyskał negatywną roczną ocenę klasyfikacyjną z języka 

obcego nowożytnego realizowanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, jako 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przepisu ust. 1 nie stosuje się. 

§ 48. 

Uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał 

promocji do klasy programowo wyższej z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, a który 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy 

programowo wyższej, pod warunkiem, że nie będzie kontynuować nauki języka mniejszości 

narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego w tej klasie. 

§ 49. 

1. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły, który w szkole, z której 

przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały 

zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia 
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uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego 

etapu edukacyjnego. 

2. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można 

zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 1, przechodzącemu do szkoły publicznej 

innego typu, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń 

przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć. 

3. W przypadku gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale szkoły, do 

której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub w węższym 

zakresie, uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach. 

4. O konieczności wyrównania różnic programowych informuje nauczycieli przedmiotów 

wychowawca oddziału, do którego został przyjęty uczeń. 

5. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale 

szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez 

nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale. 

6. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły jest obowiązany ustalić, a następnie 

poinformować ucznia i jego rodziców w terminie 14 dni od dnia przyjęcia ucznia do 

szkoły o warunkach uzupełnienia różnic programowych. 

§ 50. 

1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego 

języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale 

szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu 

uczęszczanie w innym oddziale lub grupie szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca 

roku szkolnego, albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi, albo 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi. 

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 

Przenoszenie ucznia do innego oddziału w szkole oraz do innej szkoły 

§ 51. 

Dyrektor przenosi ucznia do innego oddziału: 

1) na podstawie uchwały rady pedagogicznej po rozpatrzeniu wniosku rodziców ucznia lub 

zespołu wychowawczego; 
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2) na podstawie wniosku rodziców ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

§ 52. 

Dyrektor występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły w przypadku, gdy uczeń: 

1) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników 

szkoły, 

2) dystrybuuje narkotyki lub inne środki psychoaktywne albo je posiada, 

3) używa alkoholu lub środków odurzających lub jest pod ich wpływem na terenie szkoły  

i w jej obrębie, 

4) narusza godność i nietykalność innych osób, w tym również pracowników szkoły, 

5) notorycznie opuszcza bez usprawiedliwienia obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym, 

6) dopuszcza się kradzieży, 

7) fałszuje dokumenty państwowe, 

8) ma prawomocny wyrok sądowy. 

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia 

§ 53. 

1. Szkoła prowadzi postępowanie interwencyjne w sytuacjach kryzysowych z udziałem 

ucznia w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa 

psychofizycznego ucznia. 

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych 

przez szkołę działaniach ich dotyczących. 

3. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia oraz prowadzenie 

dokumentacji w tej sprawie jest wychowawca i pedagog szkolny. 

4. Uczniowie, którzy swoim zachowaniem naruszają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego i zasady określone w szkole, ponoszą sankcje przewidziane  

w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub w statucie szkoły. 

5. W sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. Każdy nauczyciel, który jest świadkiem lub otrzyma informację o sytuacji kryzysowej  

z udziałem ucznia, jest obowiązany niezwłocznie sporządzić dokumentację zaistniałego 

zdarzenia w postaci dokładnej notatki z ustaleń i przekazać ją do wychowawcy ucznia, 

pedagoga szkolnego, wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

§ 54. 

Szkoła prowadzi postępowanie interwencyjne dotyczące w szczególności sytuacji: 

1) zagrożenia dzieci i młodzieży uzależnieniem: 
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a) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, pali 

papierosy, używa alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji, a w szczególności: naruszanie zasad 

współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne 

uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego, wagary, włóczęgostwo, udział  

w działalności grup przestępczych, 

b) w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejrzewa, że na terenie 

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub substancji 

psychoaktywnych, 

c) w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk, 

d) w przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejrzewa, że uczeń 

posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, 

e) w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu 

karalnego przebywającego na terenie szkoły; 

2) zaistnienia przemocy, kradzieży i niszczenia mienia: 

a) w przypadku, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole, 

b) w przypadku, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole, 

c) w przypadku, gdy nauczyciel jest ofiarą przemocy, 

d) w przypadku uzyskania informacji o tzw. stalkingu, 

e) w przypadku uzyskania informacji o tzw. cyberprzemocy, 

f) w przypadku uzyskania informacji o przestępstwie motywowanym uprzedzeniami, 

g) w przypadku, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji, 

h) w przypadku innych zachowań uczniów, które zagrażają bezpieczeństwu ich 

samych lub innych osób (autoagresja, mówienie o samobójstwie, wyrażanie gróźb 

pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, 

posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych), 

i) w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami wskazującymi na przemoc 

fizyczną lub psychiczną w domu, 

j) w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia przez ucznia; 

3) zaistnienia wypadku ucznia, nagłego zachorowania i konieczności udzielenia pierwszej 

pomocy: 

a) w przypadku zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji 

pielęgniarki szkolnej/lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, 

stłuczenia itp.), 

b) w przypadku zaistnienia wypadku ucznia wymagającego interwencji lekarza, 

c) w przypadku zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub 

ze skutkiem śmiertelnym, 

d) w przypadku udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

4) niespełniania obowiązku szkolnego;  
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5) samowolnego opuszczania terenu szkoły przez ucznia podczas zajęć szkolnych. 

§ 55. 

Procedury określające obowiązki pracowników szkoły w ramach postępowania interwencyjnego 

w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia zawiera załącznik nr 6 do niniejszego statutu. 

ROZDZIAŁ V. PRAWA, OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE UCZNIA 

Prawa ucznia wynikające z powszechnych praw i wolności człowieka 

§ 56. 

Uczeń ma prawo do poznania swoich praw wynikających z praw i wolności człowieka 

powszechnie obowiązujących i do ich dochodzenia w szkole. 

Prawa ucznia wynikające z przepisów prawa oświatowego 

§ 57. 

Każdy uczeń w szkole korzysta ze wszystkich uprawnień określonych w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego i statutu szkoły, a w szczególności uczeń posiada:  

1) prawo do bezpłatnej nauki w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) prawo do poradnictwa zawodowego i wyboru dalszej ścieżki kształcenia; 

3) prawo do pomocy społecznej i medycznej gwarantowanej przez szkołę i inne instytucje 

współpracujące ze szkołą; 

4) prawo do korzystania z doraźnej i planowanej pomocy pedagogicznej, psychologicznej  

i innej specjalistycznej gwarantowanej przez szkołę; 

5) prawo do zapoznawania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,  

z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami na poszczególne oceny; 

6) prawo do zapoznawania się ze sposobami i zasadami sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i oceny 

zachowania;  

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

8) prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz do innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na zasadach określonych w szkole; 

9) prawo do uzyskiwania informacji od nauczycieli, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości  

i umiejętności, obejmujących więcej niż trzy jednostki lekcyjne, z zachowaniem zasady, 

że w ciągu jednego dnia może się odbyć jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie 

więcej niż 3, przy czym ostatnia zasada nie obowiązuje w przypadku zmiany terminu na 

prośbę uczniów danego oddziału; 

10) prawo do uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce - uczestniczenie  

w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych lub konsultacjach  

z nauczycielami przedmiotów; 
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11) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

12) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

13) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem; 

14) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

15) prawo do procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny nauki  

i pracy umysłowej;  

16) prawo do pozostawiania w szkole podręczników i przyborów szkolnych oraz dostępu do 

nich zgodnie z regulaminem korzystania z szafek szkolnych - w przypadku uczniów klas 

IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum lub zgodnie z zasadami wykorzystywania 

miejsc do dyspozycji uczniów w salach lekcyjnych, które określają wychowawcy -  

w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej; 

17) prawo do opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa w czasie 

pobytu w szkole lub na zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez szkołę; 

18) prawo do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii - prace domowe zadane 

bezpośrednio przed rozpoczęciem tych przerw w nauce można sprawdzić najwcześniej 

w 2. dniu zajęć edukacyjno-wychowawczych po zakończeniu przerwy; 

19) prawo do podmiotowego i życzliwego traktowania przez nauczycieli i specjalistów  

w procesie kształcenia, opieki i wychowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

20) prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, wyposażenia, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki i świetlicy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji praw i obowiązków ucznia; 

21) prawo do uzyskiwania od nauczycieli informacji o przewidywanych śródrocznych  

i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, w terminie i formie określonych 

w statucie szkoły; 

22) prawo do możliwości uzupełnienia braków jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, 

stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni 

kontynuowanie nauki w kolejnym półroczu; 

23) prawo do dostosowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na podstawie opinii 

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

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych; 

24) prawo do zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazującej, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też – 

jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres lub 

całkowitego zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii 
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lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, 

przez okres wskazany w tej opinii; 

25) prawo do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii lub orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

26) prawo do rocznej oceny celującej z danych zajęć edukacyjnych jeżeli posiada tytuł 

laureata lub finalisty konkursów i olimpiad przedmiotowych wskazanych przez kuratora 

oświaty; 

27) prawo do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w dodatkowym terminie z przyczyn 

losowych; 

28) prawo do zwolnienia ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części 

tego egzaminu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych; 

29) prawo do realizowania obowiązku nauki według indywidualnych programów nauczania 

ze względu na szczególne uzdolnienia w zakresie danych przedmiotów lub w formie 

indywidualnego toki nauki po uzyskaniu stosownej opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej i rady pedagogicznej; 

30) prawo do spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą; 

31) prawo do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu  

w sytuacji, gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 kilometry w przypadku 

uczniów klas I – IV szkoły podstawowej lub 4 kilometry w przypadku klas V i VI lub 

gimnazjalistów; 

32) prawo do tego, aby rodzice zapewnili mu warunki umożliwiające przygotowanie się do 

zajęć szkolnych; 

33) prawo do przedstawiania wychowawcy oddziału, dyrektorowi szkoły, pedagogowi  

i psychologowi szkolnemu oraz innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania 

od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 

34) prawo do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności 

przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;  

35) prawo do jawnego wyrażania opinii i uzyskania wyjaśnień dotyczących życia szkoły; nie 

może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej. 

Obowiązki ucznia 

§ 58. 

Do obowiązków ucznia w szkole i poza szkołą należą w szczególności: 

1. obowiązek nauki do ukończenia 18. roku życia; 

2. przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, zarządzeń i poleceń dyrektora 

szkoły, wychowawcy oddziału, samorządu uczniowskiego i innych dorosłych osób 

pracujących w szkole; 

3. szacunek dla praw człowieka i podstawowych swobód innych ludzi, języka i wartości, 

dla wartości narodowych kraju i dla innych kultur oraz środowiska naturalnego; 
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4. zapobieganie, w miarę swoich możliwości, zakłócaniu porządku lub przestępstwu,  

z uwagi na ochronę zdrowia, moralności, dobrego imienia i praw swoich lub innych 

osób; 

5. korzystanie z pomieszczeń szkolnych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki i świetlicy w sposób odpowiedzialny i racjonalny, mając na 

uwadze, że służą wszystkim uczniom i pracownikom szkoły; 

6. zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości; 

7. punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia; 

8. przedstawianie lub przekazywanie wychowawcy oddziału usprawiedliwienia 

nieobecności w szkole wystawionego przez rodziców lub lekarza w terminie 7 dni od 

powrotu do szkoły; 

9. przestrzeganie zasad kulturalnego i godnego zachowywania się w każdej sytuacji  

w szkole i poza szkołą; 

10. posługiwanie się poprawną polszczyzną w każdej sytuacji w szkole i poza szkołą; 

11. postępowanie dla dobra społeczności szkolnej, dbanie o honor i tradycje szkoły, 

współtworzenie jej autorytetu, dobrego imienia i pozytywnego klimatu relacji 

społecznych; 

12. systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych oraz właściwe 

zachowywanie się w ich trakcie; 

13. sumienne przygotowywanie się do lekcji i zajęć pozalekcyjnych, posiadanie 

potrzebnych podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych, wykonywanie prac 

domowych; 

14. dbanie o estetykę i higienę każdego miejsca w szkole, w którym aktualnie przebywa; 

15. godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

16. okazywanie szacunku i zachowywanie się w sposób nienaruszający godności własnej  

i członków całej społeczności szkolnej: dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców, 

pracowników administracji i obsługi, rodziców, gości, kolegów i pozostałych uczniów; 

17. przeciwstawianie się wszelkim przejawom agresji, brutalności i dewastacji mienia 

szkolnego; 

18. dostosowanie się do organizacji nauki w szkole, a w szczególności: 

1) podczas przerw międzylekcyjnych uczeń odpoczywa siedząc na ławeczkach lub 

porusza się nie biegając, nie oddala się samowolnie z budynku szkoły, 

2) w czasie zajęć uczeń przestrzega instrukcji obsługi urządzeń oraz regulaminów 

poszczególnych sal i pracowni; nie spożywa posiłków, nie żuje gumy, za zgodą 

nauczyciela może pić wodę, 

3) uczeń korzysta z szatni i przebywa w niej tylko tyle czasu, ile wymaga tego zmiana 

obuwia i odzieży, 

4) uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed swoją pierwszą 

lekcją, jeżeli nie jest dowożony autobusem szkolnym oraz opuszcza szkołę 
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bezpośrednio po zakończeniu zajęć lub - jeżeli jest odwożony autobusem szkolnym 

- odjeżdża do domu najbliższym kursem, 

5) uczeń, który korzysta z dowozu autobusem, oczekuje na rozpoczęcie zajęć lub na 

odjazd autobusu w świetlicy szkolnej, 

6) uczeń, który jest zwolniony z zajęć komputerowych, informatyki, wychowania 

fizycznego, drugiego języka obcego lub nie uczęszcza na zajęcia religii lub etyki,  

a zajęcia te nie są pierwszymi lub ostatnimi w danym dniu, przebywa w świetlicy 

szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym na początku roku szkolnego przez 

dyrektora szkoły, 

7) uczeń, który jest zwolniony z zajęć komputerowych, informatyki, wychowania 

fizycznego, drugiego języka obcego lub nie uczęszcza na zajęcia religii lub etyki,  

a zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi w danym dniu, za pisemną zgodą rodziców 

może odpowiednio przychodzić na drugą godzinę zajęć lub opuszczać szkołę 

godzinę wcześniej;  

19. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, a w szczególności: 

1) uczeń nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, gazów 

obezwładniających lub paraliżujących, środków wybuchowych, żrących, 

toksycznych oraz innych przedmiotów lub substancji mogących zagrozić życiu, 

zdrowiu i bezpieczeństwu,  

2) uczeń nie podejmuje działań, które prowadzą do uzależnień: nie przynosi, nie 

używa, nie rozpowszechnia, nie namawia na terenie szkoły i poza szkołą do palenia 

tytoniu, e-papierosów, zażywania alkoholu, substancji psychoaktywnych i środków 

odurzających lub leków; 

20. dbanie o higienę osobistą i estetykę wyglądu, a w szczególności: 

1) uczeń ubiera się do szkoły w czyste ubrania o stonowanej kolorystyce, bez 

elementów sygnalizujących przynależność lub utożsamianie się z subkulturami 

młodzieżowymi, ideologiami i poglądami naruszającymi zasady współżycia 

społecznego lub zakazanymi przez prawo, 

2) uczeń ubiera się w nieprzezroczyste spodnie lub spódnice/sukienki o długości do 

kolan oraz w bluzki zakrywające cały tułów i ramiona, 

3) na zajęcia wychowania fizycznego uczeń przebiera się w czysty strój i obuwie 

sportowe dobrane do dyscypliny, miejsca zajęć lub warunków pogodowych, 

zdejmuje biżuterię, 

4) w terminie od 15 października do 30 kwietnia oraz w każdy inny dzień poza tym 

terminem, kiedy występują opady atmosferyczne, uczeń tuż po wejściu do szkoły 

zmienia obuwie w szatni;  obuwie, w którym uczeń przebywa w szkole musi być 

czyste, mieć antypoślizgową podeszwę i nie może zsuwać się ze stóp; 

5) uczeń w budynku szkoły nie nosi nakryć głowy i nie zakłada kaptura,  

6) uczeń nie stosuje makijażu, koloryzacji i ekstrawaganckiej stylizacji włosów oraz nie 

maluje kolorowymi lakierami paznokci, 
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7) na uroczystości szkolne i pozaszkolne oraz egzaminy zewnętrzne uczeń ubiera się 

w strój galowy: dziewczęta - bluzka w kolorze białym, spódnica/spodnie  

i żakiet/kamizelka w kolorze czarnym lub granatowym albo sukienka w kolorze 

czarnym lub granatowym, rajstopy w kolorze naturalnym, obuwie wizytowe  

w stonowanych kolorach; chłopcy - koszula w kolorze białym, spodnie  

i marynarka/kamizelka w kolorze czarnym lub granatowym lub garnitur w kolorze 

czarnym lub granatowym, obuwie wizytowe w stonowanych kolorach; dodatki - 

tarcze szkolne wpięte w klapy żakietów/marynarek, dyskretne ozdoby do włosów 

dla dziewczynek, muszka/krawat dla chłopców. 

21. naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody innej osobie lub na mieniu szkolnym, 

zgodnie z zasadami sprawiedliwości naprawczej oraz poddawanie się wymierzonej 

karze; 

22. szanowanie symboli narodowych, herbu gminy, sztandaru, symboli, ceremoniału  

i tradycji szkolnych. 

Przywileje ucznia w szkole 

§ 59. 

Uczeń, który w wyniku ostatniej klasyfikacji śródrocznej, rocznej a w przypadku ucznia I klasy 

gimnazjum klasyfikacji końcowej w szkole podstawowej, uzyskał z zachowania co najmniej 

ocenę dobre oraz przestrzega prawa i statutu szkoły, może korzystać ze szczególnych 

uprawnień w szkole, do których należą w szczególności: 

1) udział w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie 

szkoły; 

2) reprezentowanie szkoły w imprezach szkolnych i międzyszkolnych organizowanych dla 

środowiska lokalnego; 

3) udział w wycieczkach klasowych, zielonych szkołach, zimowiskach; 

4) działanie w samorządzie szkolnym; 

5) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym; 

6) możliwość swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; 

7) uzyskiwanie ocen na podstawie udokumentowanej pozaszkolnej działalności;  

8) reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach 

przedmiotowych i innych imprezach, które odbywają się poza szkołą, zgodnie ze swoimi 

umiejętnościami i możliwościami; 

9) obsługa szkolnego systemu nagłaśniającego w czasie uroczystości i imprez szkolnych, 

po wyborze przez pedagoga w uzgodnieniu z wychowawcą i za zgodą dyrektora szkoły; 

10) korzystanie z uprawnień wynikających z losowania tzw. „szczęśliwego numeru” przez 

samorząd uczniowski;  

11) wstęp do pokoju nauczycielskiego za zgodą i w obecności nauczyciela. 



54 

 

Zasady używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego przez uczniów 

§ 60. 

1. W szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę obowiązuje zakaz używania 

telefonów komórkowych przez uczniów, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W wyjątkowych sytuacjach związanych ze stanem zdrowia ucznia, po pisemnym 

zgłoszeniu rodziców zawierającym uzasadnienie konieczności używania telefonu, 

uczeń może używać telefonu wyłącznie w  sytuacji zgłoszonej przez rodziców,  

w obecności nauczyciela. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, rodzice przekazują wychowawcy.   

4. Szkoła nie odpowiada za zaginięcie lub kradzież telefonu. 

5. Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie telefonu do depozytu, który prowadzi pedagog. Uczeń ma 

obowiązek wyłączyć aparat, jeżeli tego nie zrobi, czynność tę w obecności ucznia 

wykonuje osoba, która odebrała telefon. Aparat od pedagoga odbierają rodzice. 

6. Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów powoduje wyciągnięcie 

konsekwencji określonych w kryteriach oceny zachowania. 

7. W szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów sprzętu elektronicznego, który nie 

należy do szkoły i nie jest wykorzystywany do pracy na zajęciach pod nadzorem 

nauczyciela. Przepisy ust. 4,5 i 6 stosuje się. 

ROZDZIAŁ VI. NAGRADZANIE I KARANIE UCZNIA 

Nagradzanie i karanie uczniów szkole - zasady ogólne 

§ 61. 

1. Informację o przyznanej nagrodzie lub nałożonej karze przekazuje rodzicom 

wychowawca, pedagog lub dyrektor w formie rozmowy telefonicznej, spotkania  

w szkole lub pisemnie.   

2. Informacje o zachowaniu ucznia, które są podstawą do przyznania nagrody lub 

nałożenia kary, są pozyskiwane w szczególności poprzez: 

1) bieżącą obserwację zachowania ucznia prowadzoną przez nauczycieli w szkole  

i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) odnotowywanie przez nauczycieli pozytywnych lub negatywnych spostrzeżeń  

w zeszycie pochwał i uwag prowadzonym przez każdego wychowawcę oddziału; 

3) analizowanie przez wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły wpisów 

cząstkowych ocen zachowania w dzienniku lekcyjnym; 

4) informacje przekazywane przez pracowników administracji i obsługi szkoły  

o zachowaniu ucznia; 

5) informacje przekazywane szkole przez organizacje działające w szkole  

o zachowaniu ucznia biorącego udział w prowadzonych przez nich zajęciach; 



55 

 

6) informacje przekazywane szkole przez osoby fizyczne o zachowaniu ucznia poza 

szkołą; 

7) analizę zapisów monitoringu wizyjnego działającego w szkole. 

Nagradzanie ucznia 

§ 62. 

1. Uczeń szkoły jest nagradzany w szczególności za : 

1) celujące, bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce; 

2) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie; 

3) wzorową postawę społeczną; 

4) szczególną działalność na rzecz dobra społeczności szkolnej; 

5) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach sportowych 

itp; 

6) 100% frekwencję; 

7) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje wychowawca lub dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek 

wychowawcy oddziału, klasowego zespołu wychowawczego, rady pedagogicznej, 

samorządu uczniowskiego, rady rodziców lub organizacji działającej w szkole. 

3. W szkole przyznaje się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy klasy; 

2) pochwała dyrektora szkoły; 

3) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej; 

4) dyplom; 

5) nagrody książkowe i rzeczowe; 

6) list pochwalny do rodziców; 

7) świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał najwyższą średnią 

ocen ze wszystkich przedmiotów  i ocenę zachowania wzorowe może otrzymać 

nagrodę Burmistrza Gminy Brwinów. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał drugą w kolejności 

najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów  i ocenę zachowania bardzo dobre 

lub wzorowe może otrzymać nagrodę dyrektora szkoły. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał trzecią w kolejności 

najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów  i ocenę zachowania bardzo dobre 

lub wzorowe może otrzymać nagrodę rady rodziców. 

7. Rodzice ucznia, który kończy szkołę z wyróżnieniem, otrzymują list gratulacyjny od 

dyrektora szkoły. 

8. Nagrody dla uczniów mogą być finansowane przez radę rodziców, szkołę lub organ 

prowadzący szkołę. 
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Karanie ucznia 

§ 63. 

1. Uczeń jest karany za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w statucie szkoły lub 

regulaminach szkolnych oraz naruszanie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Przed nałożeniem kary w szkole uczeń może dobrowolnie poprosić o rozstrzygnięcie 

sprawy na zasadach sprawiedliwości naprawczej tzn. określić, w jaki sposób może 

naprawić wyrządzone przez siebie szkody materialne lub moralne, wskazać sposób 

zadośćuczynienia i poprawy postępowania. Jeżeli pokrzywdzona strona wyrazi zgodę 

na takie rozstrzygnięcie, uczeń w obecności lub za wiedzą i zgodą rodziców, jest 

obowiązany zawrzeć pisemny kontrakt z pedagogiem, szczegółowo określający zasady 

i termin naprawienia szkody, zadośćuczynienia oraz poprawy postępowania. 

3. Jeżeli uczeń nie spełni warunków zawartych w kontrakcie z pedagogiem lub strona 

pokrzywdzona nie wyrazi zgody na propozycje ugodowego rozstrzygnięcia sprawy, 

uczeń zostaje ukarany. 

4. W szkole nakłada się następujące rodzaje kar: 

1) ustne upomnienie ucznia w klasie przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego; 

2) wpis upomnienia ucznia do dzienniczka i/lub zeszytu uwag; 

3) indywidualna rozmowa nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga z uczniem; 

4) nieodpowiednia lub naganna cząstkowa ocena z zachowania wpisana przez 

nauczyciela, wychowawcę, pedagoga lub innego specjalistę do dziennika 

lekcyjnego; 

5) odebranie uczniowi przez wychowawcę lub pedagoga możliwości udziału  

w nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych;  

6) odebranie uczniowi przez wychowawcę lub pedagoga przywileju lub przywilejów 

szkolnych; 

7) nałożenie na ucznia przez wychowawcę lub pedagoga prac społecznych na rzecz 

szkoły za pisemną zgodą rodziców; 

8) nagana ustna udzielona przez dyrektora szkoły; 

9) nagana pisemna udzielona przez dyrektora szkoły; 

10) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału w szkole; 

11) wniosek pedagoga lub dyrektora do ośrodka pomocy społecznej o wywiad 

środowiskowy w domu ucznia; 

12) wniosek pedagoga lub dyrektora do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną 

lub o umieszczenie w ośrodku wychowawczym lub socjoterapeutycznym; 

13) wniosek dyrektora szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie do 

innej szkoły. 
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5. Kary na ucznia nakłada się w zależności od rodzaju i stopnia naruszonych obowiązków 

lub przepisów prawa. 

6. Kara nałożona na ucznia jest brana pod uwagę przez wychowawcę oddziału w procesie 

ustalania śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

ROZDZIAŁ VII.  SPORY I SKARGI UCZNIA 

Tryb rozstrzygania sporów pomiędzy uczniami 

§ 64. 

1. Spory pomiędzy uczniami danego oddziału rozstrzygają wszyscy 

uczniowie z wychowawcą. W razie konieczności w rozstrzyganiu sporu mogą brać 

również udział: pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, rodzice i inne osoby 

wspierające pracę wychowawczą szkoły np. pracownicy poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Spory pomiędzy uczniami różnych oddziałów rozstrzygają przedstawiciele każdego  

z oddziałów z ich wychowawcami. W razie konieczności w rozstrzyganiu sporu mogą 

brać również udział: pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, rodzice i inne osoby 

wspierające pracę wychowawczą szkoły np. pracownicy poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

§ 65. 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzice składają pisemną skargę 

do dyrektora szkoły, która powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, 

wskazanie prawa, które zostało naruszone, opis okoliczności i wskazanie sprawcy lub 

sprawców, którzy naruszyli prawo oraz podpis składającego skargę.  

2. Skarżący może do skargi dołączyć opinię samorządu uczniowskiego, wychowawcy 

oddziału, pedagoga szkolnego.  

3. Skargę można złożyć w terminie 14 dni od stwierdzenia naruszenia prawa. Dyrektor 

rozpatruje skargę niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia 

skargi. W szczególnie skomplikowanej sytuacji dyrektor może rozpatrzeć skargę  

w terminie 60 dni powiadamiając o tym fakcie skarżącego. 

4. Dyrektor po rozpatrzeniu skargi, udziela odpowiedzi w formie rozstrzygającej decyzji,  

od której skarżącemu przysługuje prawo odwołania się do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty za pośrednictwem dyrektora, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 
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ROZDZIAŁ VIII. REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego uczniów oraz tryb i zasady usprawiedliwiania 

nieobecności ucznia w szkole 

§ 66. 

1. Codzienna kontrola realizacji obowiązku szkolnego polega na obowiązku sprawdzania 

przez nauczyciela obecności na zajęciach edukacyjnych oraz odnotowaniu obecności 

albo nieobecności w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku innych zajęć. 

2. Okresowa kontrola realizacji obowiązku szkolnego polega na tygodniowym  

i miesięcznym obowiązku sumowania przez wychowawcę oddziału liczby godzin 

usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w odniesieniu do każdego ucznia oddziału. 

3. Wychowawca po przeanalizowaniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów ze swojego 

oddziału w danym miesiącu, przekazuje wnioski do pedagoga szkolnego do końca 

drugiego tygodnia następnego miesiąca i podejmuje odpowiednie działania, do których 

należą w szczególności: 

1) rozmowa z rodzicami, mająca na celu ustalenie przyczyn nieobecności, jeżeli 

absencja ucznia wynosi 50% liczby godzin zajęć edukacyjnych i więcej,  

a nieobecności nie zostały usprawiedliwione; 

2) rozmowa z uczniem, mająca na celu ustalenie sposobów wyrównania zaległości  

w nauce, jeżeli absencja trwała dłużej niż tydzień; 

3) rozmowa z uczniami, mająca na celu wyjaśnienie przyczyn nieobecności, jeżeli 

miesięczna frekwencja oddziału wynosi poniżej 85% liczby godzin zajęć 

edukacyjnych; 

4) poinformowanie ucznia, którego miesięczna frekwencja wynosi mniej niż 85% liczby 

godzin zajęć edukacyjnych, a absencja nie wynika z choroby lub innych 

niezależnych od niego przyczyn, że ponosi konsekwencje zgodnie z systemem 

karania i że liczba godzin nieusprawiedliwionych wpływa na ustalanie śródrocznej  

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Uczniowie oddziału, którego miesięczna frekwencja wynosi mniej niż 85% liczby godzin 

zajęć edukacyjnych, do momentu wyrównania zaległości nie korzystają z przywilejów 

szkolnych, a w szczególności nie mogą brać udziału w nieobowiązkowych wycieczkach, 

imprezach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. 

5. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych dokonują rodzice  

w jeden z następujących sposobów:  

1) przekazują wychowawcy oddziału informację o nieobecności dziecka z podaniem 

przyczyn niezwłocznie po nastąpieniu nieobecności dziecka w szkole i potwierdzają 

ten fakt na piśmie (wpis w dzienniczku, zeszycie korespondencji lub odrębnym 

pismem) w ciągu tygodnia od powrotu dziecka do szkoły, 
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2) przekazują wychowawcy oddziału informację z podaniem przyczyn na piśmie (wpis 

w dzienniczku, zeszycie korespondencji lub odrębnym pismem) w ciągu 7 dni od 

powrotu dziecka do szkoły, albo 

3) przekazują wychowawcy oddziału zwolnienie lekarskie w ciągu 7 dni od powrotu 

dziecka do szkoły. 

6. Usprawiedliwienie może być przekazane za pośrednictwem dziecka z zastrzeżeniem, 

że odpowiedzialność za jego przekazanie wychowawcy w obowiązującym terminie 

ponoszą rodzice. 

7. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia, jeżeli uzna, że przyczyna 

nieobecności była uzasadniona. Jeżeli wychowawca ma wątpliwości, czy powinien 

usprawiedliwić nieobecność, konsultuje się z pedagogiem lub domaga się dodatkowych 

wyjaśnień od rodziców.  

8. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności, jeżeli uzna, że jej przyczyny były 

nieuzasadnione. 

9. W przypadku usprawiedliwiania nieobecności ucznia bez podania przyczyn, 

wychowawca zgłasza ten fakt pedagogowi, który może skierować wniosek do ośrodka 

opieki społecznej o wywiad środowiskowy lub do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację 

rodzinną, uzasadniając go naruszaniem prawa dziecka do nauki przez rodziców, 

nienależytym wykonywaniem obowiązku wychowania dziecka z poszanowaniem jego 

praw, troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka lub obowiązku przygotowania go do 

pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do uzdolnień dziecka. 

10. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia wynosząca 50% dni i więcej w ciągu miesiąca 

powoduje konieczność wyrównania zaległości przez ucznia we własnym zakresie lub 

przy pomocy nauczycieli w ramach zajęć wyrównawczych, jeśli są prowadzone przez 

nauczyciela danego przedmiotu, na konsultacjach lub w inny ustalony przez 

nauczyciela sposób. 

11. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia wynosząca 50% dni i więcej w ciągu 

miesiąca, powoduje głoszenie tego faktu pedagogowi szkolnemu, który może skierować 

wniosek do ośrodka pomocy społecznej o wywiad środowiskowy lub do sądu 

rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną oraz wszczęcie przez dyrektora postępowania 

egzekucyjnego w trybie egzekucji przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji z tytułu nie realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego. 

ROZDZIAŁ IX.  OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

Ogólne zasady oceniania 

§ 67. 

1. Ocenianiu w ramach oceniania wewnątrzszkolnego podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia z: 

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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b) dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

c) zajęć religii lub etyki; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 

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

oraz o 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) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum nauczyciel lub nauczyciele uczący 

danego przedmiotu przeprowadzają rzetelną diagnozę podstawowych kompetencji 

uczniów na początku II i III etapu edukacyjnego, a następnie opracowują na każdy rok 

szkolny przedmiotowy system oceniania, który zawiera: 

1) wymagania edukacyjne dla nauczanego przedmiotu na poszczególne oceny, które 

muszą uwzględniać wszystkie zawarte w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla nauczanego przedmiotu treści i umiejętności do opanowania przez 

ucznia na danym etapie edukacyjnym; 

2) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych. 

5. Przekazywanie uczniom informacji, o których mowa w § 4 pkt. 1 i 2, odbywa się  

w pierwszym tygodniu nauki w trakcie zajęć dydaktycznych z poszczególnych 

przedmiotów, natomiast rodzicom w czasie pierwszego zebrania z rodzicami 

odbywającego się na terenie szkoły. 

Warunki i tryb przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 

§ 68. 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej wychowawca i nauczyciele zobowiązani są w ciągu 

roku szkolnego do trzykrotnego informowania rodziców o osiągnięciach i postępach 

dziecka w formie pisemnej. 

2. W klasach IV-VI i gimnazjum rodzice informowani są o postępach i trudnościach  

w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia podczas 

zebrań z rodzicami, dni otwartych i spotkań indywidualnych z wychowawcą, 
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nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami 

pracującymi z uczniem. 

Sposób udostępniania dokumentacji związanej z ocenianiem ucznia 

§ 69. 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

2. Wgląd do dokumentacji dotyczącej przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w obecności 

przewodniczącego komisji, która przeprowadzała dany egzamin, w ustalonym przez 

niego terminie i miejscu na terenie szkoły.  

3. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania 

ucznia są ujawnianie i udostępnianie uczniowi oraz jego rodzicom w następujący 

sposób:  

1) wpisanie oceny na sprawdzonej pracy klasowej, wypracowaniu, teście; 

2) wpisanie oceny bieżącej za pracę domową do zeszytu przedmiotowego lub 

dzienniczka, dziennika lekcyjnego i elektronicznego; 

3) wpisanie oceny bieżącej, przewidywanej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych i zachowania do karty informacyjnej lub dzienniczka, do 

dziennika lekcyjnego i elektronicznego; 

4) przekazywanie informacji w trakcie zebrań, dni otwartych i indywidualnych rozmów 

z rodzicami; 

5) w formie korespondencji, jeżeli rodzice nie uczestniczą w zebraniach lub 

mają sporadyczny kontakt ze szkołą.  

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom przez nauczyciela przedmiotu w ustalonym z uczniem i jego rodzicami 

terminie i miejscu na terenie szkoły. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

§ 70. 

1. 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. 
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2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się według zasad określonych dla danego 

etapu edukacyjnego. 

3. Nauczyciele informują uczniów w pierwszym tygodniu nauki przedmiotu, a wychowawcy 

informują rodziców podczas pierwszego zebrania we wrześniu 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. 

4. Wychowawca oddziału w pierwszym tygodniu roku szkolnego informuje uczniów, a ich 

rodziców w czasie pierwszego zebrania, o: 

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

6. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną – na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

7. Ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, 

posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

na wcześniejszym etapie edukacyjnym, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z:  



63 

 

1) wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych 

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

2) realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, 

niepełnosprawnością  sprzężoną lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego. 

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

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

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

zachowania. 

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

12. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne; 

3) śródroczne i roczne; 

4) końcowe. 

Ocenianie bieżące 

§ 71. 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się. Nauczyciel wskazuje uczniowi, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w różny, zrozumiały dla ucznia sposób,  

a w szczególności poprzez: informację ustną, podanie punktacji na poszczególne 

oceny, krótką notatkę pod pracą, recenzję pracy i elementy oceniania kształtującego. 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej ocenianie bieżące odbywa się według 

następujących zasad: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z religii i etyki są ocenami opisowymi; 
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2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii lub etyki, a także śródroczna  

i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi; 

3) ocenianie bieżące obywa się w arkuszu osiągnięć ustalanym na każdy rok szkolny 

przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i dzienniku lekcyjnym według 

następującej skali: 

a) wzorowo (W) - osiągnięcia ucznia wykraczają poza przewidywany poziom  

w realizowanym programie edukacyjnym; uczeń samodzielne poszukuje 

informacji i nabywa nowe umiejętności, 

b) znakomicie (Z) - uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności  

w realizowanym programie nauczania, 

c) dobrze (D) – uczeń opanował wiadomości i umiejętności nie w pełni, ale nie ma 

przeszkód w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, 

d) przeciętnie (P) – uczeń opanował jedynie podstawowy zakres wiadomości  

i umiejętności realizowanego programu edukacyjnego i miewa kłopoty  

w opanowaniu trudniejszych treści kształcenia z danej dziedziny, 

e) słabo (S) – uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności 

realizowanego programu nauczania i może mieć trudności w opanowaniu 

dalszych treści kształcenia, 

f) niewystarczająco (Nw) – uczeń nie opanował materiału określonego  

w programie nauczania, co uniemożliwia mu opanowanie kolejnych treści 

kształcenia i utrudnia dalszą edukację. 

4. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum ocenianie bieżące odbywa się 

według następujących zasad:  

1) oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii lub etyki, 

końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalane i wyrażane  

w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący – 6, 

b) stopień bardzo dobry – 5, 

c) stopień dobry – 4, 

d) stopień dostateczny – 3, 

e) stopień dopuszczający – 2, 

f) stopień niedostateczny – 1; 

2) w procesie oceniania nauczyciel bierze pod uwagę różne obszary pracy ucznia,  

a w szczególności: 

a) wiadomości określone w programie nauczania zgodnym z podstawą 

programową nauczania oraz rozszerzające podstawę programową nauczania, 

b) umiejętności określone w programie nauczania zgodnym z podstawą 

programową nauczania oraz rozszerzające podstawę programową nauczania, 
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c) pracę na lekcji, 

d) pracę pozalekcyjną związaną z przedmiotem nauczania, 

e) inne obszary uznane przez nauczyciela za istotne w procesie edukacyjnym.  

3) w procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia nauczyciel może stosować  

w szczególności następujące formy: 

a) prace pisemne ucznia, 

b) praca klasowa/sprawdzian/test nauczycielski/test diagnozujący, 

c) kartkówka, 

d) prace wykonywane na lekcji,  

e) prace wykonane w domu (krótkoterminowe i długoterminowe), 

f) prace dodatkowe, 

g) test standaryzowany, 

h) wypowiedzi ustne ucznia, 

i) odpowiedź ustna bieżąca, 

j) odpowiedź ustna powtórzeniowa, 

k) udział w rozmowie nauczającej, 

l) udział w dyskusji,  

m) udział w innych formach (np. burza mózgów), 

n) wkład ucznia w proces uczenia się, 

o) prowadzenie zeszytu przedmiotowego/zeszytu ćwiczeń, 

p) praca na lekcji, tzw. aktywność ucznia; 

4) nauczyciel organizuje i dokonuje oceny prac pisemnych ucznia według 

następujących zasad: 

a) praca klasowa/sprawdzian/test nauczycielski/test standaryzowany: 

 czas trwania: 1-2 godz. lekcyjne, 

 termin pisania zapowiadany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

nauczyciel jest obowiązany zaznaczyć wybrany termin w dzienniku zajęć,  

 zakres zagadnień obejmuje wiedzę i umiejętności nabywane na więcej niż 

trzech jednostkach lekcyjnych oraz zagadnienia wykraczające poza 

obowiązujący program, nauczyciel jest obowiązany ściśle określić  

i poinformować uczniów o tym zakresie w dniu zapowiadania terminu pisania 

pracy, 

 pisanie pracy klasowej/sprawdzianu/testu musi być poprzedzone lekcją 

powtórzeniowo-utrwalającą, 

 przed rozpoczęciem pisania pracy klasowej/sprawdzianu/testu nauczyciel jest 

obowiązany zapoznać uczniów z kryteriami oceniania (zapisuje na tablicy lub 

umieszcza je na każdym zestawie pytań), 

b) test diagnozujący:  

 czas trwania: 1-2 godz. lekcyjne, 
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 termin pisania zapowiadany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

nauczyciel jest obowiązany zapisać wybrany termin w dzienniku zajęć, 

 zakres zagadnień obejmuje wiedzę i umiejętności nabywane w ciągu półrocza, 

roku szkolnego, etapu edukacyjnego oraz zagadnienia wykraczające poza 

obowiązujący program; nauczyciel jest obowiązany ściśle określić  

i poinformować uczniów o tym zakresie w dniu zapowiadania terminu, 

 pisanie testu nie musi być poprzedzone lekcją powtórzeniowo-utrwalającą, 

 przed rozpoczęciem pisania testu nauczyciel jest obowiązany zapoznać 

uczniów z kryteriami oceniania (zapisuje na tablicy lub umieszcza je na każdym 

zestawie pytań), 

c) kartkówka: 

 czas trwania: 5-15 minut w wybranym przez nauczyciela momencie lekcji, 

 termin pisania nie musi być zapowiadany i zapisany przez nauczyciela  

w dzienniku zajęć, 

 zakres zagadnień obejmuje wiedzę i umiejętności nabywane w ciągu 1-3 

ostatnich lekcji,  

 pisanie kartkówki nie musi być poprzedzone lekcją lub ćwiczeniami 

powtórzeniowo-utrwalającymi, 

d) prace wykonywane na lekcji, w szczególności: notatki, opisy, streszczenia, 

rozprawki, zadania z podręcznika, zadania w zeszycie ćwiczeń: 

 formę, czas, sposób i kryteria oceniania każdej formy określa nauczyciel 

przedmiotu, 

e) prace wykonane w domu - krótkoterminowe i długoterminowe: 

 zakres, forma wykonania, kryteria oceniania i czas na wykonanie określa 

nauczyciel przedmiotu, 

f) prace dodatkowe: 

 wszystkie ustalenia są zawierane indywidualnie z każdym uczniem, 

5) nauczyciel, oceniając wypowiedzi ustne ucznia, każdorazowo określa jej formę, 

czas przeznaczony na wypowiedź, sposób i kryteria oceniania, biorąc po uwagę 

specyfikę nauczanego przedmiotu; 

6) nauczyciel, oceniając wkład ucznia w proces uczenia się, bierze pod uwagę 

spełnianie przez ucznia następujących warunków w odniesieniu do następujących 

wymagań:  

a) prowadzenie zeszytu przedmiotowego (jeśli obowiązuje):  

 uczeń jest obowiązany zapisywać zeszycie: temat, datę i numer kolejnej lekcji, 

zadania zlecone do wykonania przez nauczyciela, w tym zadania wykonywane 

w domu, 

 ocena za zeszyt uwzględnia: systematyczność i kompletność zapisów 

(wszystkie zlecone zadania), estetykę, dokładność wykonywania schematów, 

rysunków, linii chronologicznych, czytelność pisma itp.; 
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b) prowadzenie zeszytu ćwiczeń (jeśli obowiązuje): 

 uczeń jest obowiązany wykonywać w zeszycie ćwiczeń zadania zlecone do 

wykonania przez nauczyciela, w tym zadania wykonywane w domu, 

 ocena za zeszyt uwzględnia: systematyczność pracy, kompletność zapisów 

(wszystkie zlecone zadania), estetykę, dokładność wykonywania schematów, 

rysunków, linii chronologicznych, czytelność pisma itp.; 

c) praca na lekcji, tzw. aktywność ucznia: 

 za zaangażowanie w proces uczenia się na lekcji, czyli aktywną pracę przy 

wykonywaniu zadań, współpracę z kolegami i nauczycielem uczeń może 

uzyskać pozytywną ocenę lub znak „+”, 

 za brak zaangażowania w proces uczenia się na lekcji, czyli odmowę 

wykonywania zadań, brak współpracy z kolegami i nauczycielem uczeń może 

uzyskać ocenę niedostateczny lub znak „-”, 

 za każde otrzymane 5 znaków „+” nauczyciel jest obowiązany wystawić 

uczniowi ocenę bardzo dobry, w przypadku otrzymania 5 znaków „-”, nauczyciel 

jest obowiązany wstawić ocenę niedostateczny,  

 rozliczanie liczby „+” i „-” następuje w cyklu półrocznym, z możliwością 

przeniesienia pozostałych znaków na kolejne półrocze w danym roku szkolnym; 

7) punkty uzyskane z pracy klasowej/sprawdzianu/testu/testu diagnozującego 

przeliczane są na stopnie według następującej skali: 

a) w klasach IV – VI szkoły podstawowej: 

 0% - 34% - niedostateczny (1) 

 35% - 49% - dopuszczający (2) 

 50% - 74% - dostateczny (3) 

 75% - 85% - dobry (4) 

 86% - 96% - bardzo dobry (5) 

 97% - 100% - celujący (6) - jeżeli test/sprawdzian/praca klasowa zawiera 

zadania rozszerzające treści podstawy programowej, 

b) W klasach I – III gimnazjum: 

 0% - 44% - niedostateczny (1) 

 45% - 59% - dopuszczający (2) 

 60% - 74% - dostateczny (3) 

 75% - 85% - dobry (4) 

 86% - 96% - bardzo dobry (5) 

 97% - 100% - celujący (6) - jeżeli test/sprawdzian/praca klasowa zawiera 

zadania rozszerzające treści podstawy programowej; 

8) punkty uzyskane z testu standaryzowanego są każdorazowo przeliczane na stopnie 

według skali określonej przez autorów testu, nauczyciel przeprowadzający taki test 

ma obowiązek poinformować o tym uczniów przed przystąpieniem do 

rozwiązywania testu; 
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9) nauczyciel w procesie oceniania bierze pod uwagę możliwość nieprzygotowania 

ucznia do zajęć według następujących zasad: 

a) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym po 

nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym lub w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą,  

b) uczeń ma prawo w ciągu półrocza zgłosić taką liczbę nieprzygotowań do lekcji, 

ile wynosi tygodniowa liczba tych zajęć, ale nie więcej niż 3, czwarte i każde 

kolejne zgłoszenie nieprzygotowania skutkuje uzyskaniem stopnia 

niedostateczny, 

c) rozliczanie liczby zgłoszonych nieprzygotowań następuje w cyklu półrocznym, 

d) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie w przypadku: braku pracy domowej, 

braku podręcznika zeszytu/zeszytu ćwiczeń, braku odpowiednich do tematu 

zajęć przyborów szkolnych, nieprzygotowania do odpowiedzi 

ustnej/niezapowiedzianej kartkówki, 

e) uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji, w czasie sprawdzania listy 

obecności przez nauczyciela; 

10) nauczyciel w procesie oceniania bierze pod uwagę następujące zasady 

poprawiania ocen niedostatecznych: 

a) uczeń ma obowiązek przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej 

z pracy klasowej/sprawdzianu/testu w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia 

otrzymania sprawdzonej pracy,  

b) uczeń może przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej  

z kartkówki obejmującej materiał z co najmniej 2 lekcji w terminie ustalonym 

przez nauczyciela przedmiotu, 

c) dokładną formę, czas i miejsce poprawy nauczyciel ustala indywidualnie  

z uczniem; 

11) nauczyciel w procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnia oceny 

otrzymane z poprawy ocen niedostatecznych według następujących zasad: 

a) jeżeli uczeń poprawiał stopień niedostateczny i uzyskał z poprawy ocenę 

pozytywną, to do średniej ocen wlicza się stopień niedostateczny, nadając 

mu wagę 1 i ocenę pozytywną, nadając jej wagę 3, 

b) jeżeli uczeń poprawiał stopień niedostateczny i uzyskał z poprawy stopień 

niedostateczny, to do średniej ocen wlicza się jeden stopień 

niedostateczny, nadając mu wagę 3, 

c) jeżeli uczeń poprawiał ocenę pozytywną i uzyskał z poprawy ocenę 

pozytywną wyższą, to do średniej ocen wlicza się wyższą ocenę 

pozytywną, nadając jej wagę 3; 

12) nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu sprawdzianu, jeżeli 

uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez niewłaściwe zachowanie, 

absencję, ucieczki z lekcji; 
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13) w ciągu tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace klasowe, a w ciągu 

dnia nie więcej niż jedną z zastrzeżeniem ust. 12. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§ 72. 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

2. 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.  

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w terminie ustalonym w kalendarzu szkoły na 

dany rok szkolny. 

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

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

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez udział w zajęciach 

dodatkowych, konsultacje z nauczycielami przedmiotów, zajęcia w ramach pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej. 

5. 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–III 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. 

Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

§ 73. 

1. Przy ustalaniu oceny z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie nauczyciel 

powinien uwzględnić poziom opanowania wiedzy i umiejętności w szczególności 

z zakresu: 

1) czytania ze zrozumieniem; 

2) czytania i odbioru tekstów kultury; 

3) tworzenia własnego tekstu z zachowaniem poprawności językowej; 

4) wypowiedzi ustnej dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej; 

5) rozumienia pojęć i znajomości ich definicji; 

6) posługiwania się symboliką i językiem przedmiotu; 

7) analizowania tekstu; 

8) stosowania wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów; 
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9) aktywności na lekcji, pracy w grupach i własnego wkładu pracy ucznia; 

10) nauczyciel języka polskiego zobowiązany jest do przeprowadzenia w ciągu 

semestru nie mniej niż dwóch prac klasowych literackich i dwóch sprawdzianów 

językowych. 

2. Przy ustalaniu oceny z języka obcego nowożytnego nauczyciel powinien uwzględnić 

poziom opanowania wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 

1) czytania i pisania; 

2) rozumienia tekstu pisanego; 

3) rozumienia tekstu słyszanego; 

4) sprawności językowo-gramatycznej; 

5) wypowiedzi na zadany temat. 

3. Przy ustalaniu oceny z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody, edukacji 

dla bezpieczeństwa, zajęć komputerowych i informatyki nauczyciel powinien uwzględnić 

poziom opanowania wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 

1) rozumienia pojęć i znajomości ich definicji; 

2) znajomości i stosowania poznanych twierdzeń/praw; 

3) prowadzenia rozumowań; 

4) rozwiązywania zadań/problemów z wykorzystaniem poznanych metod; 

5) posługiwania się symboliką i językiem przedmiotu; 

6) stosowania wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów; 

7) aktywności na lekcji (praca w grupach i własny wkład pracy ucznia). 

4. Przy ustalaniu oceny z religii nauczyciel-katecheta powinien uwzględnić poziom 

opanowania wiedzy i umiejętności oraz postawę, w szczególności: 

1) ilość i jakość prezentowanych wiadomości;  

2) zainteresowanie przedmiotem;  

3) stosunek do przedmiotu;  

4) pilność i systematyczność;  

5) umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu, w tym korzystanie  

z Pisma Świętego;  

6) rozwijanie postawy religijnej, tj. modlitwa, osobiste zaangażowanie w rozwój darów 

sakramentalnych, udział w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach; 

7) inne możliwości wskazujące na potrzebę wartościowania. 

5. Przy ustalaniu oceny z etyki nauczyciel powinien uwzględnić poziom 

opanowania wiedzy i umiejętności oraz postawę ucznia, w szczególności z zakresu: 

1) aktywnego udziału w zajęciach;  

2) posługiwania się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki;  

3) systematycznego przygotowania się do zajęć; 

4) udziału w dyskusjach. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  

i zajęć artystycznych nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę wysiłek wkładany 
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przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  

a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia  

w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej. 

§ 74. 

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w terminie określonym w kalendarzu 

pracy szkoły na dany rok szkolny. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nie są ustalane jako średnia arytmetyczna 

ocen bieżących.  

3. Nauczyciel, ustalając śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

stosuje następujące zasady: 

1) śródroczną ocenę klasyfikacyjną ustala na podstawie średniej ważonej bieżących 

ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu pierwszego półrocza; 

2) roczną ocenę klasyfikacyjną ustala na podstawie średniej ważonej bieżących ocen 

uzyskanych przez ucznia w ciągu roku szkolnego; 

3) podstawą do ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych powinny być:  

a) przedziały wartości średniej ważonej według następującej skali: 

 1,00 – 1,74 – stopień niedostateczny 

 1,75 – 2,74 – stopień dopuszczający 

 2,75 – 3,74 – stopień dostateczny 

 3,75 – 4,74 – stopień dobry 

 4,75– 5,00 – stopień bardzo dobry 

 5,01 – 6,00 – stopień celujący,  

b) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki danych zajęć, 

c) systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w ciągu całego roku 

szkolnego, 

d) na potrzeby wyliczania średniej ważonej, oceny za poszczególne formy 

osiągnięć ucznia mają przypisane następujące wagi: 

 waga 3: oceny z prac klasowych/sprawdzianów/testów 

 waga 2: oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych powtórzeniowych 

 waga 1: pozostałe oceny; 

e) w zależności od specyfiki przedmiotu, zespół przedmiotowy nauczycieli może 

ustalać wagi dla ocen za inne osiągnięcia ucznia. 

4. Pozytywnymi ocenami bieżącymi i klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: 

celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. 

5. Negatywną oceną bieżącą i klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: 

niedostateczny. 
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6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo 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. 

7. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, 

ustalonym w kalendarzu pracy szkoły na dany rok szkolny, nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. Informacje przekazywane są uczniom w formie ustnej,  

a rodzicom w formie pisemnej podczas zebrania. 

8. Ocenę śródroczną i roczną 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 wspomagający, po zasięgnięciu opinii tego 

nauczyciela. 

9. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

11. Oceny ustalone zgodnie z zasadami ust. 1-15 są ostateczne, chyba że: 

1) uczeń przystąpi do egzaminu poprawkowego; lub 

2) uczeń lub jego rodzice zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Klasyfikacja końcowa 

§ 75.  

1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej, tj.: 

1) w klasie VI szkoły podstawowej;  

2) w klasie III gimnazjum. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

programowo najwyższej; 

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

się odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 
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3. Uczeń, który po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskał 

tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 76. 

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać: 

1) uczeń nieklasyfikowany z powodu 50% i wyższej usprawiedliwionej nieobecności 

na przedmiocie nauczania w ciągu półrocza lub roku szkolnego; 

2) uczeń nieklasyfikowany z powodu 50% i wyższej nieusprawiedliwionej nieobecności 

na przedmiocie w ciągu półrocza lub roku szkolnego za zgodą rady pedagogicznej; 

3) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą; 

4) uczeń uzupełniający różnice programowe po przyjściu do szkoły z tego samego 

typu szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,  

w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

3. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia.  

4. 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. 

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

klasyfikacyjnego w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

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

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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9. 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. 

10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, chyba że:  

1) uczeń przystąpi do egzaminu poprawkowego; lub 

2) uczeń lub jego rodzice zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Egzamin poprawkowy 

§ 77. 

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

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład 

której wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

3. 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 w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

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

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno -wychowawczych. 

7. 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. 

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
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3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. 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. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, chyba że uczeń lub jego rodzice zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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. 

Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§ 78. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak 

niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 
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Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

§ 79. 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej  

i ustnej. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami. 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. 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 w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

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

7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

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

praktycznego.  

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przez komisję 

§ 80. 

1. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą: 
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

2. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej 4/7 składu komisji. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego.  

3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

4. Protokół z pracy komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

7. Przepisy dotyczące sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia stosuje się 

odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 

dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

Ocenianie zachowania ucznia 

§ 81. 

1. 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. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
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3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

Oceny zachowania 

§ 82. 

1. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wyróżniające; 

2) poprawne; 

3) budzi zastrzeżenia; 

4) niezadowalające.  

3. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum, śródroczną, roczną i końcową 

ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. 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 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

Kryteria oceniania zachowania 

§ 83. 

1. W klasach I–III szkoły podstawowej wychowawca przy ustalaniu śródrocznej i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania bierze pod uwagę następujące kryteria : 

1) ocenę wyróżniające otrzymuje uczeń, który odznacza się wysokim poziomem 

kultury osobistej, systematycznie odrabia prace domowe, jest punktualny, zawsze 

przestrzega zasad zachowania w klasie i szkole, potrafi opanować swoje emocje, 

udziela pomocy kolegom; 
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2) ocenę poprawne otrzymuje uczeń, który na ogół spełnia kryteria na ocenę 

wyróżniające; 

3) ocenę budzi zastrzeżenia otrzymuje uczeń, który często nie przestrzega wymagań 

na ocenę wyróżniające; 

4) ocenę niezadowalające otrzymuje uczeń, który nie wykazuje poprawy  

5) w zachowaniu. 

2. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum wychowawca przy ustalaniu 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania bierze pod uwagę spełnianie 

przez ucznia kryteriów uznanych w szkole za:  

1) standard podstawowy zachowania ucznia, co oznacza, że uczeń: 

a) charakteryzuje się właściwym stosunkiem do wszystkich pracowników szkoły  

i rówieśników, 

b) nie prowokuje konfliktów z kolegami, nie uczestniczy w bójkach, nie jest 

agresywny, 

c) podczas zajęć, imprez szkolnych zachowuje się w sposób właściwy, tzn. nie 

przeszkadza kolegom, nauczycielom i innym uczestnikom, 

d) nie używa telefonu i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć  

i uroczystości szkolnych, 

e) podczas przerwy nie biega, nie krzyczy, nie śmieci i nie stwarza zagrożenia dla 

siebie i innych, 

f) stara się osiągać wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, odrabia prace 

domowe i jest przygotowany do lekcji,  

g) dba o szkolne pomieszczenia i sprzęt, 

h) ubiera się schludnie i odpowiednio do wieku, miejsca i sytuacji, dba o swój 

wygląd i higienę osobistą oraz zmienia obuwie w szkole, 

i) nie używa wulgarnego słownictwa, stosuje zwroty grzecznościowe adekwatne 

do sytuacji, 

j) nie propaguje treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, 

k) nie spóźnia się na zajęcia, 

l) nie naraża na niebezpieczeństwo i utratę zdrowia siebie oraz innych, 

m) nie otrzymuje uwag o negatywnym zachowaniu na terenie szkoły i poza nią,  

n) reaguje na przejawy złego zachowania i łamania zasad przez innych, 

o) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje innych środków odurzających, 

p) nie wchodzi w konflikt z prawem, np. bójki, kradzieże, wymuszenia, oszustwa, 

niszczenie mienia, mobbing internetowy, 

q) nie ma nieusprawiedliwionych godzin. 

2) standard ponadpodstawowy zachowania ucznia, co oznacza, że uczeń: 

a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, zawsze odrabia prace 

domowe i jest przygotowany do zajęć, 

b) pomaga w zorganizowaniu imprez klasowych lub szkolnych, 
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c) aktywnie pełni funkcje w samorządzie klasowym lub szkolnym, 

d) bierze udział w szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach oraz  

osiąga w nich wysokie wyniki lub wyróżnienia, 

e) godnie reprezentuje szkołę w imprezach typu rajdy historyczne, spotkania  

z kombatantami, obchody rocznicowe, uroczystości pozaszkolne, 

f) wzbogaca zajęcia poprzez przynoszenie pomocy naukowych, przygotowanie 

prezentacji i referatów, 

g) uczestniczy w międzyszkolnych zawodach sportowych i osiąga w nich sukcesy, 

h) daje przykład kulturalnego i godnego zachowania, 

i) włącza się aktywnie do akcji społecznych proponowanych przez szkołę oraz 

inne instytucje lub organizacje,  

j) uzyskuje pochwały, np. za pracę na rzecz świetlicy, biblioteki, harcerstwa, 

straży pożarnej, 

k) udziela bezinteresownie stałej pomocy osobie potrzebującej, np. poprzez 

wolontariat. 

3. Wyjściową oceną zachowania każdego ucznia klasy IV-VI szkoły podstawowej  

i gimnazjum jest ocena dobre.  

4. Uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymuje ocenę zachowania: 

1) wzorowe – jeżeli spełnił wszystkie wymagania standardu podstawowego oraz 

minimum 6 wymagań ze standardu ponadpodstawowego, 

2) bardzo dobre – jeżeli spełnił wszystkie wymagania ze standardu podstawowego 

oraz minimum 3 wymagania ze standardu ponadpodstawowego, 

3) dobre – jeżeli spełnił wszystkie wymagania ze standardu podstawowego,  

4) poprawne – jeżeli nie spełnił od 1 do 5 wymagań ze standardu podstawowego  

z zastrzeżeniem, że wśród nich nie może być zachowań określonych w ust. 2 pkt. 1 

litery o) - q), 

5) nieodpowiednie – jeżeli nie spełnił od 6 do 10 wymagań ze standardu 

podstawowego, z zastrzeżeniem, że wśród nich nie może być zachowań 

określonych w ust. 2 pkt 1 litery n) - q),       

6) naganne – jeżeli nie spełnił 11 lub więcej wymagań ze standardu podstawowego,  

a szczególnie zachowań określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a) – m)  lub mimo interwencji 

szkoły nie spełnił od 1 lub więcej wymagań ze standardu podstawowego, a 

szczególnie zachowań określonych w ust. 2 pkt 1 lit. n)- q).                          

5. Rada pedagogiczna ustala wzór karty oceny zachowania ucznia zawierającą  

w szczególności: 

1) imię i nazwisko ucznia, dla którego ustalana jest śródroczna i roczna klasyfikacyjna 

ocena zachowania; 

2) standardy podstawowy i ponadpodstawowy zachowania ucznia uwzględniające 

opis postępowania ucznia zawarty w ust. 2; 
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3) miejsce na wpisanie oceny zachowania proponowanej przez nauczycieli, uczniów 

oddziału klasowego i samooceny ucznia, dla którego ustalana jest śródroczna  

i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania; 

4) miejsce na wpisanie przez wychowawcę proponowanej śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Kartę oceny przechowuje w dokumentacji wychowawca oddziału do momentu ustalenia 

ostatecznej oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej zachowania. 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§ 84. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest w ich ocenie za niska. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 2 dni roboczych od 

dnia uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:  

1) wicedyrektor jako przewodniczący;  

2) wychowawca oddziału;  

3) nauczyciele klasowego zespołu wychowawczego;  

4) pedagog; 

5) psycholog; 

4. Do zadań komisji należy szczegółowa analiza sytuacji wychowawczej ucznia i ustalenie 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które odbywa się w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ składu komisji.  

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Wychowawca jest zobowiązany uwzględnić ocenę ustaloną przez komisję w procesie 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Promowanie uczniów 

§ 85. 

1. Uczeń klasy I–III 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 I–III 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 I lub II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  
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i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Rada pedagogiczna przed podjęciem decyzji o promowaniu ucznia, o którym mowa  

w ust. 3: 

1) zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub pedagoga  

i psychologa szkolnego w sprawie poziomu rozwoju ucznia;  

2) bierze pod uwagę ocenę osiągnięć ucznia przedstawioną przez wychowawcę  

i nauczycieli uczących ucznia;  

3) bierze pod uwagę wyniki sprawdzianów diagnozujących wiedzę i umiejętności 

określonych programem nauczania klasy, do której aktualnie uczęszcza uczeń  

i klasy, do której ma być promowany. 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

6. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej 

jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej lub w gimnazjum 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. 

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

Ukończenie szkoły 

§ 86. 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne; 

2. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz 

przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej. 

4. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 2 powtarza 

ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, 

do egzaminu gimnazjalnego. 
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Promowanie i ukończenie szkoły z wyróżnieniem 

§ 87. 

1. Począwszy od klasy IV 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. 

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

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

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

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania 

co najmniej bardzo dobre. 

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

średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

Zapisywanie ocen w dokumentacji szkolnej 

§ 88. 

1. Rodzaje i sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określają odrębne 

przepisy. 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego, do arkusza ocen i na 

świadectwie szkolnym w pełnym brzmieniu. 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej bieżące oceny zachowania wpisuje się do dziennika 

lekcyjnego i dzienniczka ucznia w postaci zapisu skróconego według wzoru: 

1) Wyróżniające – W; 

2) Poprawne – P;  

3) Budzi zastrzeżenia – Bz;  

4) Niezadowalające – N. 

4. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum: 

1) śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych lub brak klasyfikacji wpisuje 

się do dziennika lekcyjnego w pełnym brzmieniu lub w postaci zapisu skróconego, 

według wzoru: 

a) stopień celujący – cel,  

b) stopień bardzo dobry – bdb, 
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c) stopień dobry – db, 

d) stopień dostateczny – dst, 

e) stopień dopuszczający – dop, 

f) stopień niedostateczny – ndst, 

g) nieklasyfikowany – nkl; 

2) bieżącą i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wpisuje się do dziennika 

lekcyjnego w pełnym brzmieniu lub w postaci zapisu skróconego, według wzoru: 

a) wzorowe - wz, 

b) bardzo dobre - bdb, 

c) dobre - db, 

d) poprawne - pop, 

e) nieodpowiednie - ndp, 

f) naganne – ng; 

3) bieżące oceny z zajęć edukacyjnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego w postaci 

cyfr oznaczających poszczególne stopnie według następującej skali:  

a) stopień celujący – 6,  

b) stopień bardzo dobry – 5, 

c) stopień dobry – 4, 

d) stopień dostateczny – 3, 

e) stopień dopuszczający – 2, 

f) stopień niedostateczny – 1; 

4) bieżące oceny z zajęć edukacyjnych na pracach pisemnych wpisuje się w pełnym 

brzmieniu, w postaci zapisu skróconego lub za pomocą cyfr; 

5) pozostałe bieżące oceny z zajęć edukacyjnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego 

w postaci cyfr; 

6) przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków: plus „+” i minus 

„-”;  

7) w przypadku nieobecności ucznia na pisemnej pracy klasowej, nauczyciel  

w dzienniku lekcyjnych zaznacza ten fakt następującymi znakami graficznymi: „   ” 

lub „□”, w które wpisuje ocenę uzyskaną w terminie poprawkowym, w przypadku 

nieobecności ucznia na kartkówce nauczyciel w dzienniku lekcyjnym wpisuje „nb”, 

w przypadku stosowania innych znaków graficznych należy sporządzić legendę. 

ROZDZIAŁ X. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

Zasady zatrudniania 

§ 89. 

1. W szkole zatrudnia się: nauczycieli, pedagoga, psychologa, innych specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniami oraz pracowników administracji i obsługi. 
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2. W szkole podstawowej można zatrudnić, za zgodą organu prowadzącego, asystentów 

nauczyciela. 

3. W szkole, w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

albo na ich rzecz, można zatrudnić, za zgodą organu prowadzącego, nauczycieli, którzy 

nie realizują w szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Zasady zatrudniania nauczycieli, pedagoga, psychologa, innych specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniami, asystentów nauczyciela i nauczycieli realizujących 

wyłącznie zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej określa Karta Nauczyciela. 

5. Zasady zatrudniania pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach 

samorządowych. 

6. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w szkole jest otwarty i konkurencyjny. 

7. Dyrektor szkoły może ustalić szczegółowe zasady prowadzenia naboru kandydatów na 

wolne stanowiska w szkole. 

Ogólne obowiązki nauczycieli i pracowników samorządowych szkoły 

§ 90. 

1. Każdy nauczyciel realizuje obowiązki wynikające z prawa oświatowego i niniejszego 

statutu. 

2. Każdy pracownik samorządowy realizuje obowiązki wynikające z ustawy  

o pracownikach samorządowych i niniejszego statutu. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły przestrzegają obowiązujących w szkole regulaminów,  

w szczególności regulaminu pracy. 

4. Wszyscy pracownicy wykonują zadania określone w postaci poleceń służbowych 

dyrektora szkoły oraz wynikające z zarządzeń i innych aktów wewnętrznych. 

5. Każdy nauczyciel przestrzega norm etycznych określonych w ustawie o systemie 

oświaty, Karcie Nauczyciela. Każdy pracownik samorządowy przestrzega norm 

etycznych określonych w ustawie o pracownikach samorządowych oraz  

w dokumentach przyjętych w szkole. 

Czas pracy nauczyciela 

§ 91. 

 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 

40 godzin na tydzień.  

2. W ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 
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1) obowiązkowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w wymiarze określonym  

w arkuszu organizacyjnym szkoły; 

2) zajęcia i czynności wynikające z zadań szkoły określonych w niniejszym statucie,  

w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby  

i zainteresowania uczniów oraz związane z przeprowadzaniem egzaminów 

zewnętrznych w szkole w wymiarze określonym w rocznym planie pracy szkoły; 

3) zajęcia i czynności służące przygotowaniu się do zajęć, samokształceniu oraz 

doskonaleniu zawodowemu. 

3. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, na wniosek dyrektora, organ prowadzący szkołę może obniżyć 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć lub zwolnić  ich od obowiązku realizacji 

zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

4. Dyrektor szkoły, opracowując arkusz organizacyjny szkoły i roczny plan pracy szkoły, 

powinien uwzględnić równomierne obciążenie nauczycieli zadaniami, biorąc pod uwagę 

specyfikę nauczanego przedmiotu, prowadzonych zajęć, pełnionych funkcji, 

powierzanych zadań oraz swobodę nauczycieli w dysponowaniu czasem pracy na 

zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 3. 

Zadania nauczyciela 

§ 92. 

1. Nauczyciel jest obowiązany do rzetelnej realizacji zadań związanych z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły określonych w ustawie o systemie 

oświaty, Karcie Nauczyciela i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz  

w niniejszym statucie, a w szczególności: 

1) realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustalone w arkuszu 

organizacyjnym prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz; 

2) realizuje zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do prowadzonych 

zajęć; 

3) realizuje czynności związane z samokształceniem; 

4) doskonali się zawodowo zgodnie z kierunkami określonymi w wewnątrzszkolnym 

planie doskonalenia nauczycieli i własnymi potrzebami; 

5) realizuje cele szkoły określone w niniejszym statucie; 

6) bierze udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego, zgodnie z określonymi procedurami przeprowadzania odpowiednio 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego; 

7) realizuje czynności wynikające z zadań szkoły określonych w niniejszym statucie,  

a w szczególności: 

a) realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego i program nauczania  

z zakresu przedmiotu lub edukacji, których naucza, 
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b) realizuje szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki, 

c) ocenia uczniów zgodnie z prawem oświatowym i przyjętymi w szkole zasadami, 

d) zapewnia uczniom będącym pod jego opieką w szkole i czasie zajęć 

prowadzonych przez szkołę bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, 

e) współpracuje z rodzicami, organami szkoły, osobami i instytucjami 

wspierającymi rozwój uczniów; 

f) prowadzi wymaganą dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z przepisami, 

g) zna i stosuje prawo oświatowe, 

h) aktywnie pracuje oraz rzetelnie wypełnia zadania członka rady pedagogicznej  

i zespołów nauczycielskich, do których należy, 

i) aktywnie współpracuje ze specjalistami zatrudnionymi w szkole  

i współpracującymi ze szkołą, 

j) rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia 

się oraz sytuację społeczną każdego ucznia, 

k) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami 

prawa oświatowego. 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

 

Zadania zespołów nauczycielskich 

§ 93. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy, 

którego zadaniami są w szczególności: 

1) realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki w odniesieniu do 

uczniów danego oddziału; 

2) wspieranie w pracy wychowawczej wychowawcy danego oddziału; 

3) bieżące monitorowanie i ocenianie zachowania uczniów danego oddziału. 

2. Przewodniczącym zespołu wychowawczego jest wychowawca danego oddziału. 

3. Nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub pokrewne zajęcia edukacyjne  

w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum oraz nauczyciele prowadzący 

zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej tworzą zespoły przedmiotowe, których 

zadaniami są w szczególności: 

1) wybór i przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika  

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz 

jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub 

materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I-III szkoły 

podstawowej; 

2) wybór i przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika do 

danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć 
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edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-VI szkoły 

podstawowej i gimnazjum; 

3) wybór i przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji materiałów ćwiczeniowych; 

4) przedstawienie dyrektorowi programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych  

z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny 

 zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) uzgadnianie optymalnych sposobów realizacji programów nauczania  

w poszczególnych oddziałach;  

6) opracowywanie na każdy rok szkolny przedmiotowego systemu oceniania, który 

zawiera wymagania edukacyjne dla nauczanego przedmiotu na poszczególne 

oceny, które muszą uwzględniać wszystkie zawarte w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla nauczanego przedmiotu treści i umiejętności do 

opanowania przez ucznia na danym etapie edukacyjnym oraz warunki i tryb 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych;  

7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

dla początkujących nauczycieli; 

8) współdziałanie w organizowaniu sal dydaktycznych i odpowiedzialność za 

powierzone pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal; 

9) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania; 

10) prowadzenie dokumentacji, która obejmuje roczny plan pracy, sprawozdania 

półroczne i roczne oraz inne dokumenty wymagane przez dyrektora szkoły  

i w ustalonej przez niego formie. 

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powoływany na wniosek 

zespołu przez dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe i ustalać dla jego 

członków zadania i termin ich wykonania. 

6. Pracą zespołu problemowo-zadaniowego kieruje przewodniczący powoływany przez 

dyrektora szkoły. 

Zadania nauczyciela wychowawcy 

§ 94. 

1. Nauczyciel wychowawca, zwany dalej wychowawcą, opiekuje się jednym oddziałem. 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rady rodziców 

lub wychowawcy, dyrektor może odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji  

i niezwłocznie powołać innego nauczyciela na wychowawcę oddziału. 
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4. Wychowawca powinien mieć ustalony pięciodniowy tydzień pracy. 

5. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:  

1) wspieranie wszechstronnego rozwoju i sprawowanie opieki nad uczniami 

powierzonego oddziału, w szczególności poprzez: 

a) diagnozowanie i monitorowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków, 

b) kontrolowanie frekwencji wychowanków i podejmowanie adekwatnych działań 

naprawczych zgodnie z zasadami kontroli realizacji obowiązku szkolnego 

określonymi w niniejszym statucie. 

c) opracowanie i realizację wspólnie z rodzicami i wychowankami planu pracy 

wychowawczej lub programu wychowawczego dla oddziału z uwzględnieniem 

celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczym i szkolnym 

programie profilaktyki, 

d) utrzymywanie systematycznego i częstego kontaktu z innymi nauczycielami  

w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

skierowanych do wychowanków, 

e) rozwiązywanie wspólnie z rodzicami, pedagogiem, psychologiem lub innym 

specjalistą prowadzącym zajęcia z wychowankiem indywidualnych i grupowych 

problemów wychowawczych, 

f) analizowanie postępów i trudności w procesie dydaktycznym i wychowawczym 

wychowanków, 

g) powiadamianie każdego wychowanka o proponowanych dla niego 

klasyfikacyjnych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania zgodnie  

z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonymi  

w niniejszym statucie, 

h) udzielanie wychowankom porad związanych z dalszą ścieżką kształcenia, 

i) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierając je na 

tolerancji i poszanowaniu godności każdego człowieka; 

2) wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym, w szczególności poprzez: 

a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami wychowanków w sprawach 

postępów i trudności dziecka w nauce i zachowaniu, 

b) organizowanie lub udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie 

warsztatów, porad i konsultacji, 

c) powiadamianie rodziców każdego wychowanka o proponowanych dla niego 

klasyfikacyjnych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania zgodnie  

z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonymi  

w niniejszym statucie, 

d) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie zebrań z rodzicami w terminach 

określonych w rocznym planie pracy szkoły oraz doraźnie w razie konieczności, 

e) zapoznanie rodziców w czasie pierwszego zebrania z nimi ze statutem szkoły, 

obowiązującymi regulaminami i innymi dokumentami regulującymi przebieg 
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procesu dydaktycznego i wychowawczego, z zasadami sprawowania opieki nad 

uczniami oraz zasadami bezpieczeństwa w szkole; 

3) kształtowanie pozytywnego klimatu w szkole. 

6. Wychowawca prowadzi dla uczniów powierzonego mu oddziału określoną przepisami 

prawa oświatowego i zgodnie z przepisami tego prawa dokumentację przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen 

uczniów, świadectwa szkolne uczniów. 

7. Wychowawca nadzoruje prowadzenie dziennika indywidualnego nauczania dla ucznia  

z powierzonego mu oddziału. 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony pedagoga, psychologa lub innego specjalisty zatrudnionego w szkole, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, placówek doskonalenia nauczycieli i innych instytucji 

działającymi w zakresie edukacji. 

9. Wychowawca, jako przewodniczący klasowego zespołu nauczycielskiego, organizuje, 

prowadzi i dokumentuje spotkania zespołu. 

10. W czasie nieobecności wychowawcy jego obowiązki pełni zastępca wychowawcy. 

11. Zastępcę wychowawcy oddziału wybiera, za zgodą wybranego nauczyciela i dyrektora 

szkoły, wychowawca, a następnie informuje o tym radę pedagogiczną, uczniów 

oddziału i ich rodziców. 

12. Wychowawca dostosowuje formy spełniania zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły. 

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego 

§ 95. 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania ich mocnych stron;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów 

dzieci i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 
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6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) współpraca z instytucjami wspierającymi procesy edukacyjne, wychowawcze  

i opiekuńcze oraz działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

10) współpraca w realizacji swoich zadań z osobami i instytucjami świadczącymi pomoc 

terapeutyczną i wychowawczą;  

11) wspieranie wychowawczej roli rodziców poprzez udzielanie  im porad, konsultacji 

oraz organizowanie lub prowadzenie warsztatów;  

12) wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora szkoły związanych  

z działalnością wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami w ścisłej współpracy 

z wychowawcami;  

2) organizowanie opieki i wsparcia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej;  

3) kontrolowanie, we współpracy z wychowawcą, realizacji obowiązku szkolnego;  

4) udzielanie uczniom porad dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia; 

5) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów;  

6) koordynowanie realizacji zadań szkoły z zakresu działalności wychowawczej  

i prozdrowotnej;  

7) monitorowanie i ewaluowanie realizacji szkolnego programu wychowawczego przez 

nauczycieli i wychowawców; 

8) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole;  

9) pomaganie wychowawcom w przygotowaniu i prowadzeniu godzin z wychowawcą; 

10) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się; 

11) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami, u których rozpoznano 

zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością oraz innymi zaburzeniami;  

12) prowadzenie, określonej przepisami prawa oświatowego i zgodnie z przepisami 

tego prawa, dokumentacji swojej działalności: dziennika pedagoga, dzienników 

innych zajęć, w których dokumentowane jest prowadzenie zajęć pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej indywidualnych lub grupowych;  

13) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo 

do placówek opieki społecznej i właściwych organizacji porządkowych;  
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14) w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły, 

występowanie do sądu rodzinnego oraz reprezentowanie szkoły przed tym sądem, 

a także współpraca z kuratorem sądowym. 

3. Do zadań psychologa należy w szczególności:  

1) organizowanie lub prowadzenie w ramach posiadanych kompetencji różnych form 

wsparcia lub terapii dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) prowadzenie dla uczniów zajęć psychoedukacyjnych, ukierunkowanych 

na zdobywanie określonych umiejętności psychologicznych, niezbędnych  

w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji między ludźmi,  

a w szczególności: komunikowania się, podejmowania decyzji, asertywności, 

rozwiązywania problemów, otwartości na siebie i innych;  

3) organizowanie lub prowadzenie badań możliwości intelektualnych uczniów;  

4) organizowanie zajęć terapii rodzinnej dla zainteresowanych tą formą pomocy 

rodziców i ich dzieci;  

5) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle 

niepowodzeń szkolnych, sytuacji rodzinnej i rówieśniczej;  

6) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami, u których rozpoznano 

zaburzeniami psychologiczne lub emocjonalne; 

7) koordynowanie pracy zespołu nauczycieli i specjalistów opracowujących  

i realizujących indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów 

objętych kształceniem specjalnym na terenie szkoły; 

8) monitorowanie i ewaluowanie realizacji szkolnego programu profilaktyki przez 

nauczycieli i wychowawców; 

9) prowadzenie, określonej przepisami prawa oświatowego i zgodnie z przepisami 

tego prawa, dokumentacji swojej działalności: dziennika psychologa, dzienników 

innych zajęć, w których dokumentowane jest prowadzenie zajęć pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej indywidualnych lub grupowych. 

Zadania pedagoga specjalnego, w tym pełniącego zadania nauczyciela wspomagającego 

§ 96. 

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) udzielanie wsparcia uczniowi objętemu kształceniem specjalnym i jego rówieśnikom,  

w szczególności poprzez: 

a) ułatwianie uczniowi funkcjonowania w grupie rówieśniczej, 

b) kształtowanie właściwych postaw i reakcji rówieśników na zachowanie ucznia, 

c) usprawnianie organizacji bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej w oddziale, do 

którego należy uczeń,  

d) zapewnianie bezpieczeństwa uczniowi i jego kolegom w czasie zajęć szkolnych  

i pozaszkolnych, 
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e) uczenie rówieśników modelowych zachowań wspierających osobę niepełnosprawną, 

f) eksponowanie osiągnięć ucznia, co podnosi motywację i wiarę we własne możliwości, 

g) włączanie ucznia do prac grupowych, 

h) aktywizowanie ucznia do jak najpełniejszego udziału w zajęciach szkolnych  

i terapeutycznych; 

i) budowanie empatii i pozytywnych relacji pomiędzy uczniami, 

j) zapewnienie miłej i przyjaznej atmosfery, co sprzyja lepszemu uczeniu się  

i funkcjonowaniu ucznia i jego rówieśników w społeczności szkolnej; 

2) wspieranie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opieka nad uczniem objętym 

kształceniem specjalnym, w szczególności poprzez:  

a) aktywny udział w pracach zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny dla ucznia, 

b) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych, w których 

uczestniczy uczeń, 

c) realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami zintegrowanych działań  

i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 

opracowanym dla ucznia, 

d) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej  

z uczniem,  

e) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych, w których uczestniczy 

uczeń, 

f) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów, 

g) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia w doborze form  

i metod pracy z uczniem, 

h) dokonywanie we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, szczególnie w obszarach funkcji 

motorycznej, poznawczej, społeczno-emocjonalnej czy percepcji, 

i) tworzenie odpowiedniego warsztatu pracy z uczniem uwzględniającego specyficzne 

potrzeby ucznia, 

j) stosowanie odpowiednich metod i form pracy, indywidualnie dobranych do potrzeb 

wynikających z dysfunkcji towarzyszących uczniowi, 

k) stosowanie w pracy z uczniem zasad stopniowania trudności, mając na uwadze jego 

indywidualne tempo przyswajania umiejętności i wiadomości 

l) przygotowywanie ucznia do samodzielności w życiu dorosłym; 

3) współpraca z rodzicami ucznia, wychowawcą oraz specjalistami pracującymi z uczniem; 
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4) współpraca z instytucjami wspierającymi procesy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze 

oraz działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) prowadzenie w ramach posiadanych kompetencji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych lub innych specjalistycznych zgodnie z przepisami prawa oświatowego; 

6) wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora szkoły związanych z działalnością 

dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

7) prowadzenie, określonej przepisami prawa oświatowego i zgodnie z przepisami tego prawa, 

dokumentacji swojej działalności: dziennika pedagoga specjalnego, dzienników innych 

zajęć, w których dokumentowane jest prowadzenie zajęć pomocy psychologiczno-

pedagogicznej indywidualnych lub grupowych. 

Zadania terapeuty pedagogicznego 

§ 97. 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) stosowanie odpowiednich metod i form pracy, indywidualnie dobranych do potrzeb 

wynikających z dysfunkcji towarzyszących uczniowi; 

6) wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora szkoły związanych z działalnością 

dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

7) prowadzenie, określonej przepisami prawa oświatowego i zgodnie z przepisami tego prawa, 

dokumentacji swojej działalności: dziennika terapeuty pedagogicznego, dzienników innych 

zajęć, w których dokumentowane jest prowadzenie zajęć pomocy psychologiczno-

pedagogicznej indywidualnych lub grupowych. 

Zadania terapeuty integracji sensorycznej 

§ 98. 

1. Terapeuta integracji sensorycznej realizuje zajęcia terapeutyczne z uczniem lub 

dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci, zgodnie z zaleceniami lub diagnozą zawartą w opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2. Do zadań terapeuty integracji sensorycznej należy w szczególności:  
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1) opracowanie, realizacja i bieżąca modyfikacja programu dla ucznia lub dziecka, 

który zawiera działania usprawniające pracę systemów sensorycznych i procesów 

układu nerwowego dziecka lub ucznia albo eliminujące, wyhamowywujące lub 

ograniczające niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych 

albo dostarczające silnych bodźców koniecznych przy podwrażliwościach 

systemów sensorycznych; 

2) opracowanie programu domowego w postaci jasnego i klarownego sposobu pracy  

z dzieckiem na co dzień zawierającego propozycje konkretnej puli zabaw, 

aktywności i diety sensorycznej; 

3) we współpracy z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem  

i innymi specjalistami prowadzenie działań profilaktycznych związanych  

z ewentualnymi trudnościami w uczeniu się oraz stymulacją rozwoju dzieci 

prawidłowo rozwijających się; 

4) współpraca z rodzicami ucznia, wychowawcą oraz specjalistami pracującymi  

z uczniem; 

5) współpraca z instytucjami wspierającymi procesy edukacyjne, wychowawcze  

i opiekuńcze oraz działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

6) wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora szkoły związanych  

z działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

7) prowadzenie, określonej przepisami prawa oświatowego i zgodnie z przepisami 

tego prawa, dokumentacji swojej działalności: dziennika terapeuty integracji 

sensorycznej, dzienników innych zajęć, w których dokumentowane jest 

prowadzenie zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej indywidualnych lub 

grupowych. 

3. Terapeuta integracji sensorycznej może w ramach posiadanych kompetencji  

i możliwości organizacyjnych szkoły dokonywać diagnozy procesów integracji 

sensorycznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Zadania doradcy zawodowego 

§ 99. 

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, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę  

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

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) opracowanie i realizacja we współpracy z zespołami nauczycieli wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego spójnego z programem wychowawczym gimnazjum  

i uwzględniającego potrzeby rozwojowe uczniów; 

8) wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora szkoły związanych z działalnością 

dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

9) prowadzenie, określonej przepisami prawa oświatowego i zgodnie z przepisami tego 

prawa, dokumentacji swojej działalności: dziennika doradcy zawodowego, dzienników 

innych zajęć, w których dokumentowane jest prowadzenie zajęć pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej indywidualnych lub grupowych. 

Zadania logopedy 

§ 100. 

Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami;  

3) prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju 

mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy lub motoryki narządów mowy do 

odpowiednich specjalistów, w szczególności do ortodonty, laryngologa i chirurga; 

7) wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora szkoły związanych z działalnością 

dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

8) prowadzenie, określonej przepisami prawa oświatowego i zgodnie z przepisami tego 

prawa, dokumentacji swojej działalności: dziennika logopedy, dzienników innych zajęć, 

w których dokumentowane jest prowadzenie zajęć pomocy psychologiczno-

pedagogicznej indywidualnych lub grupowych. 

Zadania innych specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami 

§ 101. 

1. W celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,  

w szczególności skierowanych do uczniów objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną i kształceniem specjalnym, a także realizacji zadań związanych  
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z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, szkoła może zatrudniać innych 

specjalistów. 

2. Do zadań innych specjalistów należy w szczególności: 

1) realizacja zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 

2) realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

3) realizacja zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

stanowiących szerokie spektrum zajęć usprawniających zaburzone funkcje,  

o charakterze terapeutycznym, wspomagającym rozwój dzieci i uczniów z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności; 

4) realizacja innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów 

- zawartych w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej, w orzeczeniach  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opiniach o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka; 

5) realizacja działań integrujących dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym,  

w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi; 

6) współpraca z instytucjami wspierającymi procesy edukacyjne, wychowawcze  

i opiekuńcze oraz działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

7) wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora szkoły związanych z działalnością 

dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

8) prowadzenie, określonej przepisami prawa oświatowego i zgodnie z przepisami tego 

prawa, dokumentacji swojej działalności: dziennika pedagoga specjalnego, dzienników 

innych zajęć, w których dokumentowane jest prowadzenie zajęć pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej indywidualnych lub grupowych. 

3. Szczegółowe zadania dla specjalistów określa dyrektor szkoły, kierując się 

indywidualnymi potrzebami uczniów wynikającymi z zaleceń zawartych w orzeczeniu 

oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

Zadania pracowników samorządowych 

§ 102. 

1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być utworzone 

stanowiska administracji i obsługi. 

2. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, obsługi organizacyjnej oraz bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy i nauki tworzy się w szczególności stanowiska: 

1) specjalista ds. kadr i płac; 

2) specjalista ds. sieci komputerowej; 

3) sekretarz szkoły; 

4) referent ds. administracyjno-gospodarczych; 

5) kierownik stołówki; 

6) szef kuchni; 
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7) dietetyk; 

8) kucharz; 

9) pomoc kuchenna; 

10) konserwator terenu zewnętrznego; 

11) konserwator maszyn i urządzeń; 

12) dozorca; 

13) woźny; 

14) sprzątaczka; 

15) robotnik gospodarczy;  

16) pomoc nauczyciela; 

17) pielęgniarka; 

18) recepcjonista; 

19) archiwista; 

20) opiekun dzieci dowożonych. 

3. Szczegółowy zakres zadań i wymiar czasu pracy dla zatrudnionych pracowników 

administracji i obsługi, uwzględniający potrzeby szkoły, określa dyrektor szkoły. 

Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

4. W przypadku konieczności reorganizacji pracy szkoły wynikającej w szczególności  

z arkusza organizacyjnego lub bieżących potrzeb szkoły, dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska administracji i obsługi. Przepisy 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

ROZDZIAŁ XI. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Arkusz organizacyjny 

§ 103. 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły -  

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

ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę; 

3) liczbę pracowników samorządowych, w tym zajmujących stanowiska urzędnicze. 

Struktura szkoły - podział uczniów na klasy i oddziały 

§ 104. 

1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI, gimnazjum klasy I-III. 
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2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów 

pobierających naukę w tej samej klasie, w którym prowadzone są obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, określone planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania dla 

danego etapu edukacyjnego oraz w czasie których realizowane są programy nauczania 

zapewniające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

3. Podziału uczniów poszczególnych klas na oddziały dokonuje się według następujących 

zasad: 

1) w klasach I-III szkoły podstawowej oddział liczy nie więcej niż 25 uczniów,  

z zastrzeżeniem ust. 4-6; 

2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej oddział liczy nie więcej niż 26 uczniów,  

a w gimnazjum nie więcej niż 28. 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

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

w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany 

oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25. 

5. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę 

uczniów w oddziale do 27 na wniosek rady oddziałowej, po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego i pod warunkiem, że w szkole zostanie zatrudniony asystent 

nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

7. Szczegółowe zasady doboru uczniów do poszczególnych oddziałów:  

1) szkoły podstawowej określa § 40 niniejszego statutu; 

2) gimnazjum określa § 46 niniejszego statutu. 

8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, którego wyznacza dyrektor szkoły 

przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

10. Obowiązki i zadania wychowawcy określa § 94 niniejszego statutu. 

11. Szkoła może, w porozumieniu z organem prowadzącym, tworzyć oddziały integracyjne. 

Organizację pracy w oddziałach integracyjnych określają przepisy dotyczące ramowych 

statutów szkół. 

12. Szkoła może, w porozumieniu z organem prowadzącym, tworzyć oddziały sportowe. 

Kalendarz roku szkolnego 

§ 105. 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 
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września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają 

się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w terminie ogłoszonym przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia. 

4. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta  

i kończy w najbliższy wtorek po świętach. 

5. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. Przepis ust. 1 zdanie 

drugie stosuje się odpowiednio. 

6. W dni wolne od zajęć szkoła może organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, 

imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne. 

7. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne, może, 

w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, w wymiarze dla szkoły podstawowej – do 6 dni, dla gimnazjum – do 8 

dni. 

8. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 7. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie z przepisami ust. 7, dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

10. W dni powszednie w czasie trwania zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalone na podstawie ust. 7 i 9, szkoła 

organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze realizowane przez wychowawców 

świetlicy lub innych wyznaczonych przez dyrektora nauczycieli. Zajęcia te są 

realizowane dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki i trwają w godzinach 

pracy świetlicy. 

11. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-

opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 10. 

12. Szczegółowy kalendarz pracy szkoły na dany rok szkolny określa rada pedagogiczna 

najpóźniej do 30 września, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego. Kalendarz może być zmieniany, uzupełniany przez dyrektora szkoły na 

umotywowany ważnymi dla szkoły wydarzeniami, wniosek rady pedagogicznej, rady 

rodziców, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego i organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 
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13. Kalendarz, o którym mowa w ust. 12, zawiera w szczególności daty: 

1) rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, roku szkolnego, 

ferii letnich i zimowych, przerw świątecznych; 

2) zebrań rady pedagogicznej wraz z głównym przedmiotem obrad; 

3) zebrań z rodzicami i organizowania tzw. dni otwartych; 

4) uroczystości i imprez szkolnych, lokalnych i państwowych; 

5) dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

6) przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. 

Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla uczniów 

§ 106. 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i wychowawczo-opiekuńcze są realizowane przez 

pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

2. W szkole może być stosowany przemienny system organizacji tygodnia pracy. Decyzje 

w tych sprawach podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Pierwsze zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w danym dniu rozpoczynają się o godz. 

8.00. 

4. Przerwa pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi dla klas IV-VI szkoły 

podstawowej i gimnazjum trwa minimum 10 minut. Częstotliwość i długość przerw  

w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, 

uwzględniając możliwości uczniów i czas trwania zajęć w danym dniu ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć edukacyjnych dla danego oddziału. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla uczniów ustala dyrektor szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

6. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału szkoły podstawowej  

i gimnazjum uwzględnia w szczególności zasady: 

1) równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) różnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem 

zajęć języka polskiego i matematyki; 

4) ustalania, w miarę możliwości organizacyjnych i warunków lokalowych, zajęć 

dodatkowych, w tym zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bezpośrednio 

przed lub po zajęciach obowiązkowych. 

Tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli 

§ 107. 

Tygodniowy rozkład:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych;  
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3) zajęć wychowawczo-opiekuńczych;  

4) zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) zajęć pozalekcyjnych  

 prowadzonych przez nauczycieli i innych specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniami, wynika z tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych dla uczniów, o którym 

mowa w § 106 niniejszego statutu. 

Rozkład czasu pracy pracowników samorządowych 

§ 108. 

1. Tygodniowy i dzienny rozkład czasu pracy pracowników samorządowych powinien być 

dostosowany do tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych dla uczniów i zapewniać 

właściwą realizację zadań obsługi administracyjnej i organizacyjnej. 

2. W czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych czas pracy pracowników 

samorządowych powinien zawierać się w godz. 6.00 – 22.00. Szczegółowy rozkład 

czasu pracy określa tygodniowy harmonogram czasu pracy. 

3. W czasie ferii letnich i zimowych, przerw świątecznych, dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, uroczystości i imprez szkolnych odbywających się 

również w soboty i dni wolne od pracy, godziny rozpoczynania i zakończenia pracy 

pracowników samorządowych określa dyrektor szkoły.  

Zarządzanie szkołą 

§ 109. 

1. Zarządzanie szkołą ma na celu zapewnienie warunków odpowiednich do realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

2. Dyrektor oraz nauczyciele, którym powierzone zostały stanowiska kierownicze w szkole 

podejmują działania służące podnoszeniu jakości pracy szkoły i jej rozwojowi,  

w szczególności: 

1) realizują i egzekwują od nauczycieli  realizację wniosków  wynikających  

z pełnionego nadzoru pedagogicznego; 

2) umożliwiają indywidualną i zespołową pracę nauczycieli; 

3) umożliwiają lub organizują doskonalenie zawodowe nauczycieli oparte na 

wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk 

pokrewnych;  

4) zapewniają wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb szkoły; 

5) przeprowadzają ewaluację wewnętrzną wspólnie z nauczycielami. 

3. W celu sprawnego, skutecznego, efektywnego zarządzania pracą szkoły dyrektor 

szkoły może ustalać na wybrany okres czasu, odpowiednio do potrzeb szkoły, strukturę 

stanowisk uwzględniającą zależność służbową pomiędzy dyrektorem a poszczególnymi 

pracownikami szkoły oraz pomiędzy pracownikami szkoły. 
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4. Dyrektor szkoły może upoważniać, w formie pisemnej, wicedyrektora lub nauczyciela 

zajmującego inne stanowisko kierownicze, specjalistę, sekretarza szkoły lub innego 

pracownika do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie,  

a w szczególności do dokonywania sprostowań i poprawiania oczywistych omyłek  

w dokumentacji szkolnej, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień  

i zaświadczeń, rozpatrywania petycji oraz udzielania informacji publicznej. 

5. Szczegółowe zasady pracy szkoły, obowiązki i uprawnienia nauczycieli i pracowników 

samorządowych określają w szczególności: 

1) regulamin pracy ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane 

z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników; 

2) regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

3) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Gospodarowanie mieniem szkoły 

§ 110. 

1. Gospodarowanie mieniem szkoły polega na sprawowaniu przez dyrektora zarządu 

zwykłego oraz trwałego zarządu nieruchomością szkoły. 

2. Zarząd zwykły koncentruje się na wykonywaniu czynności polegających na załatwianiu 

bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją nieruchomości  i utrzymaniem jej 

w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia, a w szczególności:  bieżącej 

konserwacji, administrowaniu i szeroko rozumianej ochronie, które nie pociągają 

nadzwyczajnych wydatków i nie prowadzą do zmiany przeznaczenia nieruchomości. 

3. Wydatki ponoszone na sprawowanie zarządu zwykłego powinny być wykonywane  

w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości  

i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

4. Umowy, które zawiera szkoła i których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane, są zawierane na zasadach określonych przez organ prowadzący na 

podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 

5. Trwały zarząd nieruchomością szkoły pozwala na  wynajmowanie, wydzierżawianie lub 

oddawanie w użytkowanie pomieszczeń szkolnych lub innych zasobów szkoły innemu 

podmiotowi. Szczegółowe zasady wynajmowania, w tym zasady odpłatności ustala 

dyrektor szkoły w formie regulaminu wydanego w trybie zarządzenia. 

Stanowiska kierownicze w szkole 

§ 111. 

1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora. Stanowisko wicedyrektora 

może być powierzone nauczycielowi spełniającemu określone warunki zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
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2. Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. 

3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

4. Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny  

w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. 

5. Inne zadania nauczycieli, którym zostało powierzone stanowisko kierownicze, ustala 

dyrektor szkoły. 

6. Okres, na jaki następuje powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska, 

nie może być dłuższy niż okres, na jaki został powołany dyrektor szkoły.  

7. Dyrektor szkoły może odwołać ze stanowiska wicedyrektora lub innego nauczyciela 

pełniącego funkcje kierownicze przed upływem terminu, na jaki zostało powierzone 

sprawowanie funkcji wicedyrektora  lub innego stanowiska kierowniczego, jeżeli  

w ocenie dyrektora wicedyrektor lub nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą, nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków  w należyty sposób. Odwołanie następuje  

z końcem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

Obsługa finansowa i prawna szkoły 

§ 112. 

1. Obsługę finansową szkoły, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa 

w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zapewnia 

bezpośrednio organ prowadzący.  

2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy uchwalony przez 

Radę Miejską w Brwinowie. 

3. Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową. 

4. Obsługę prawną  szkoły zapewnia bezpośrednio organ prowadzący.  

5. Dyrektor szkoły korzysta z obsługi prawnej w szczególności w przypadkach: 

1) uzyskiwania porady prawnej w związku z tworzeniem prawa wewnętrznego   

i implementacji do niego prawa powszechnie obowiązującego; 

2) uzyskiwania interpretacji prawnej przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

3) występowania przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości. 

Rozpatrywanie skarg i wniosków 

§ 113. 

1. Skargi i wnioski związane z działalnością szkoły mogą być wnoszone pisemnie, 

telegraficznie, faxem, w postaci poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.  

2. Przyjmujący  skargi i wnioski pracownik sekretariatu, wicedyrektor lub dyrektor jest 

obowiązany potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.  

3. Ponadto w sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje osobiście interesantów  

w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do 18.00, po uprzednim umówieniu spotkania. 
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Rejestracja osób zainteresowanych spotkaniem z dyrektorem odbywa się  

w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu.  

4. Przedmiotem skargi może być m. in. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań 

przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły, naruszenie praworządności lub 

interesów skarżących, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy. 

5. Wniosek może dotyczyć w szczególności ulepszenia organizacji, wzmocnienia 

praworządności, usprawnienia pracy szkoły, zapobiegania nadużyciom, ochrony 

własności, lepszego zaspokajania potrzeb społeczności szkolnej. 

6. Skargi i wnioski w rozumieniu Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego nie 

podlegają opłacie skarbowej.  

7. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 

(anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.  

8. Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 

miesiąca od dnia ich otrzymania.  

9. Skarżący lub składający wniosek jest zawiadamiany o sposobie rozstrzygania. 

Rozpatrywanie petycji 

§ 114. 

1. Każdy ma prawo składać petycje do dyrektora szkoły. 

2. W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego 

działania w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, 

za jego zgodą. 

3. Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej 

podmiotu wnoszącego petycję. 

5. Dyrektor rozpatruje petycje zgodnie z przepisami ustawy o petycjach. 

 

Udzielanie informacji publicznej 

§ 115. 

1. Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. 

2. Prawo to obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji, w tym informacji 

przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego oraz 

wgląd do dokumentów urzędowych.  

3. Dokumentem urzędowym, który podlega upublicznianiu jest treść oświadczenia woli lub 

wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez dyrektora szkoły, w ramach jego 

kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.  
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4. Dyrektor udostępnia informacje publiczne zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu 

informacji publicznych. 

5. W celu udostępniania informacji publicznej szkoła może prowadzić stronę internetową 

oraz biuletyn informacji publicznej. 

ROZDZIAŁ XII. SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi 

§ 116. 

1. Dyrektor szkoły i nauczyciele stale poszukują osób i instytucji, które mogą wspierać 

jakość realizowanego procesu edukacyjnego i wychowawczego oraz korzystnie 

wpływać na wszechstronny rozwój uczniów i pracowników szkoły. 

2. Szkoła współpracuje i jest otwarta na inicjatywy społeczności lokalnej, a zwłaszcza na 

partnerów z samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców i osoby fizyczne. 

3. Partnerami szkoły z sektora samorządu terytorialnego są w szczególności: 

1) organa i urzędy samorządu terytorialnego (burmistrz, rada miejska, sołtysi, rady 

sołeckie, urząd gminy) – szkoła może w porozumieniu z nimi organizować działania 

służące kształtowaniu umiejętności i postaw obywatelskich wśród uczniów oraz 

korzystać ze wsparcia i pomocy przy planowaniu i realizowaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

2) ośrodek kultury – szkoła jest odbiorcą, współuczestnikiem, współorganizatorem 

działań podejmowanych przez ośrodek kultury, mając na celu kształtowanie  

u uczniów postawy uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze; 

3) biblioteka publiczna – szkoła wspólnie z biblioteką podejmuje działania mające na 

celu wzrost poziomu czytelnictwa wśród uczniów i wykorzystywania zasobów 

bibliotecznych do procesu zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności; 

4) muzea, galerie – szkoła jest odbiorcą działań tych instytucji mając na celu 

umożliwianie uczniom odkrywania i rozwijania ich talentów lub zainteresowań 

twórczych; 

5) instytucje pomocowe (ośrodki pomocy społecznej, świetlice socjoterapeutyczne, 

centra pomocy rodzinie) – szkoła może korzystać z pomocy specjalistów przy 

planowaniu, realizowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

6) straż miejska – szkoła może korzystać z pomocy przy organizowaniu i realizowaniu 

działań z szeroko rozumianym bezpieczeństwem na terenie szkoły. 

4. Partnerami szkoły z sektora instytucji publicznych są w szczególności: 
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1) sądy powszechne - szkoła może korzystać z pomocy sądu przy realizowaniu 

zadania kontroli realizacji obowiązku szkolnego oraz sprawowania opieki nad 

dziećmi i uczniami; 

2) policja – szkoła może korzystać z pomocy funkcjonariuszy przy realizowaniu działań 

prewencyjnych kształtujących właściwe postawy społeczne uczniów związane  

z bezpieczeństwem własnym i innych osób; 

3) straż pożarna - szkoła może organizować wspólne działania służące podnoszeniu 

bezpieczeństwa uczniów zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

4) instytucje służby zdrowia i ratownictwo medyczne - szkoła może organizować 

wspólne działania służące podnoszeniu bezpieczeństwa uczniów zwłaszcza  

w zakresie ochrony zdrowia własnego i innych osób, promocji zdrowego  

i higienicznego trybu życia, oraz kształcenia umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy; 

5) parafia rzymskokatolicka lub inne kościoły i związki wyznaniowe - szkoła 

współpracuje z duchownymi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami, 

realizacji prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci według zasad 

wybranego wyznania; 

6) instytucje naukowe o szerokim zasięgu działania– instytuty naukowe, badawcze, 

wyższe uczelnie – szkoła może podejmować działania mające na celu promowanie 

wśród uczniów wartości uczenia się i popularyzację nauki, korzystać ze wsparcia 

we wprowadzaniu innowacji i opieki naukowej w ramach wprowadzanego 

eksperymentu naukowego;  

7) szkoły wszystkich typów i etapów edukacji – w odniesieniu do uczniów współpraca 

może polegać na poszerzeniu oferty edukacyjno-wychowawczej przez prowadzenie 

wspólnych działań, prezentacje osiągnięć, udziale w konkursach, zawodach itp.,  

w odniesieniu do kadry pedagogicznej – na pomocy przy planowaniu i realizowaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na tworzeniu sieci współpracy, wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk, wizyt studyjnych, w odniesieniu do samorządu 

uczniowskiego i rady rodziców – na wymianie doświadczeń lub realizacji wspólnych 

działań; 

8) placówki doskonalenia nauczycieli – szkoła może korzystać ze wsparcia 

merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz pomocy przy 

planowaniu i realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Partnerami szkoły z organizacji pozarządowych mogą być stowarzyszenia i fundacje, 

których cele statutowe są zbieżne z celami szkoły. Szkoła może korzystać z:  

1) oferowanych działań, które poszerzają i uatrakcyjniają ofertę edukacyjno-

wychowawczą szkoły, w tym w szczególności: z zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych, ze szkoleń i warsztatów skierowanych do społeczności szkolnej; 

2) z działań wolontariatu;  

3) z pomocy finansowej w formie darowizn; 
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4) z pomocy przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych; 

5) z pomocy przy planowaniu i realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Partnerami szkoły mogą być przedsiębiorcy, którzy w ramach tzw. społecznej 

odpowiedzialności biznesu, oferują nieodpłatnie szkole pomoc w szczególności  

w zakresie: 

1) prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego; 

2) sponsoringu w postaci nieodpłatnego użyczenia zasobów lub przekazywania 

darowizn (rzeczowych i finansowych) dla szkoły; 

3) wspierania szkoły za pomocą wolontariatu pracowniczego. 

7. Partnerami szkoły mogą być osoby fizyczne, a w szczególności:  

1) rodziny uczniów i inni mieszkańcy Gminy Brwinów – we współpracy z nimi szkoła 

może realizować w szczególności: wspólne inicjatywy dotyczące działań na rzecz 

szkoły i najbliższej okolicy, akcje charytatywne i pomocowe, proekologiczne  

i prospołeczne; 

2) lokalni eksperci - szkoła może korzystać z nieodpłatnej pomocy i wsparcia od 

każdego, kto z racji uprawianego zawodu lub hobby posiada unikalną wiedzę lub 

doświadczenie przydatne w szkole. 

8. Szkoła dąży do bycia atrakcyjnym partnerem dla wszystkich instytucji, z którymi 

nawiązuje współpracę. W tym celu może oferować w szczególności: 

1) pomoc w realizacji zadań edukacyjnych; 

2) pomoc w realizacji badań edukacyjnych; 

3) organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich; 

4) umożliwianie prowadzenia działalności wolontariackiej;  

5) udostępnianie nieodpłatnie i odpłatnie zasobów szkoły – sal i pomieszczeń, terenu 

wokół szkoły do prowadzenia działalności edukacyjnej i komercyjnej, spotkań  

z mieszkańcami, organizowania uroczystości i imprez z udziałem społeczności 

lokalnej;  

6) włączanie się w realizację projektów; 

7) promowanie działalności partnerów; 

8) pomoc w aktywizowaniu i integrowaniu społeczności lokalnej; 

9) pomoc w organizowaniu i promowaniu uczenia się przez całe życie. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

§ 117. 

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

w procesie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

w szczególności poprzez: 

1) sporządzanie opinii o uczniu dla poradni, w których zamieszcza wyniki obserwacji 

pedagogicznej, prowadzonej w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającej na celu 
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rozpoznawanie u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia klasy I-III szkoły 

podstawowej oraz szczególnych uzdolnień; 

2) korzystanie z porad i konsultacji w procesie opracowywania i realizowania 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, szkolnego programu 

wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, innych programów 

profilaktycznych i wychowawczych realizowanych w szkole; 

3) korzystanie przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej z pomocy w rozwiązywaniu problemów 

dydaktyczno- wychowawczych; 

4) korzystanie przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej ze wsparcia merytorycznego oferowanego przez 

poradnie w formie szkoleń, konferencji, warsztatów, debat, paneli itp.; 

5) wskazywanie rodzicom możliwości korzystania przez nich i ich dzieci z poradnictwa, 

wsparcia i zajęć specjalistycznych oferowanych przez poradnie; 

6) realizowanie w szkole programów, warsztatów, szkoleń prowadzonych przez 

pracowników poradni i adresowanych do uczniów. 

2. Szkoła współpracuje ze świetlicami socjoterapeutycznymi, w szczególności w zakresie: 

1) pozyskiwania informacji o uczniu w ramach prowadzonej obserwacji pedagogicznej; 

2) planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poprzez uzgadnianie zasad i wymiaru realizacji poszczególnych 

form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Szkoła może współpracować z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo  

i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

4. Współpracę szkoły z instytucjami, o których mowa w ust. 1-3, nawiązują i realizują  

w szczególności: 

1) dyrektor szkoły; 

2) wicedyrektor lub inny nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

3) osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, której zadaniem jest planowanie  

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  

w szkole; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) specjalista udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

7) wychowawca; 

8) zespół wychowawczy; 

9) zespół przedmiotowy; 

10) zespół problemowo-zadaniowy. 
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Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,  

wychowania i profilaktyki 

§ 118. 

1. Rodzice ucznia są obowiązani w szczególności do:  

1) zgłoszenia dziecka do szkoły w terminie i zgodnie z zasadami ustalonymi  

w regulaminie rekrutacji; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole; 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

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

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego 

w szkole za granicą; 

6) aktywnego wspierania dziecka i nauczycieli w procesie nauczania; 

7) aktywnej i ścisłej współpracy ze szkołą w czasie planowania udzielania dziecku 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału  

w zebraniach z rodzicami. 

2. Rodzice ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia 

dyrektora szkoły są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych  

w tym zezwoleniu. 

3. Rodzice ucznia mają prawo do: 

1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno–wychowawczymi  

i opiekuńczymi szkoły w szczególności poprzez: 

a) zapoznanie przez wychowawcę oddziału, do którego uczęszcza dziecko, na 

pierwszym zebraniu z rodzicami w klasie I szkoły podstawowej i gimnazjum ze 

statutem szkoły, szkolnym programem wychowawczym, szkolnym programem 

profilaktyki i zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

b) zapoznanie przez wychowawcę oddziału, do którego uczęszcza dziecko, na 

pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym z kalendarzem pracy 

szkoły, planem i koncepcją pracy szkoły, 

c) zapoznanie na początku każdego roku szkolnego przez nauczycieli przedmiotu 

z przedmiotowym systemem oceniania; 

2) wnoszenia własnych propozycji do planu wychowawczego oddziału, do którego 

uczęszcza dziecko; 

3) uzyskiwania informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, a następnie uzyskania pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4) wyrażenia zgody lub odmowy korzystania przez dziecko z proponowanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 
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5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole: jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od 

wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;  

6) uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania swojego dziecka 

od wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego lub specjalisty prowadzącego 

zajęcia z dzieckiem; 

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły dyrektorowi szkoły, radzie 

rodziców, samorządowi uczniowskiemu, organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny nad szkołą oraz organowi prowadzącemu szkołę; 

8) dyskrecji i poszanowania prywatności w czasie omawiania i rozwiązywania 

problemów dziecka; 

9) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły. 

4. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, 

wychowania i profilaktyki, mogą omawiać na terenie szkoły w terminach nie 

zakłócających nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć 

opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw zgodnie z harmonogramem 

lub w ramach doraźnych zastępstw. 

5. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, 

wychowania i profilaktyki, powinni omawiać w następującej kolejności z: 

1) nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem; 

2) wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko; 

3) pedagogiem, psychologiem; 

4) wicedyrektorem; 

5) dyrektorem.  

6. Spotkania, porady i konsultacje dla rodziców mogą się odbywać w szczególności  

w formach: 

1) rozmów indywidualnych: osobistych i telefonicznych; 

2) korespondencji listownej: tradycyjnej i elektronicznej; 

3) zebrań z rodzicami i dni otwartych w terminach ustalonych w kalendarzu pracy 

szkoły; 

4) szkoleń, warsztatów, konferencji prowadzonych w szkole lub poza szkołą przez 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, innego specjalistę lub 

przedstawiciela instytucji działającej na rzecz uczniów i ich rodziców. 

7. Informacje o postępach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom na bieżąco przez 

nauczycieli poprzez wpisywanie ocen bieżących na pracach pisemnych ucznia, do 

dzienniczka ucznia, do dziennika lekcyjnego lub elektronicznego. 

8. Informacje o bieżącej frekwencji i zachowaniu ucznia są przekazywane rodzicom na ich 

prośbę lub z inicjatywy wychowawcy i nauczyciela. 

9. Inne, niż wymienione w ust. 6-7, informacje dotyczące ucznia są przekazywane 

rodzicom na ich prośbę lub z inicjatywy dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, 
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pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej lub innego specjalisty prowadzącego 

zajęcia z uczniem. 

10.  Informacje, o których mowa w ust. 7-9, są udzielane w formie: 

1) informacji ustnej przekazanej w bezpośredniej rozmowie z rodzicem dziecka; 

2) wglądu rodzica do dziennika lekcyjnego w obecności nauczyciela, 

wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora, wicedyrektora;  

3) wglądu rodzica na konto dziecka w dzienniku elektronicznym; 

4) informacji pisemnej przekazywanej przez wychowawcę podczas zebrania  

z rodzicami poświęconego analizie ocen bieżących w każdym półroczu. 

11. Informacje o ocenach proponowanych śródrocznych i rocznych są przekazywane 

rodzicom w formie informacji pisemnej podczas zebrania poświęconego przekazaniu 

tych informacji. W razie nieobecności rodzica na zebraniu, wychowawca przekazuje te 

informacje za pośrednictwem dziecka, chyba że co najmniej jedna z ocen 

proponowanych jest stopniem niedostatecznym lub zachowaniem nieodpowiednim lub 

nagannym. W takim przypadku wychowawca wysyła taką informację listem poleconym.   

12. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, szkoła nie pobiera od 

rodziców żadnych opłat. 

ROZDZIAŁ XIII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ NAUKI, PROMOCJA I 

OCHRONA ZDROWIA W SZKOLE 

Zadania szkoły związane z bezpieczeństwem oraz promocją i ochroną zdrowia 

§ 119. 

Szkoła wykonuje zadania w zakresie kształcenia, wychowania, profilaktyki społecznej i opieki  

z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia, w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z: 

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem – sale dydaktyczne, 

pracownie, laboratoria, 

b) biblioteki i czytelni, 

c) świetlic, 

d) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,  

e) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych – kompleks boisk sportowych, 

place zabaw, sale gimnastyczne, sale rekreacyjne 

f) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych – szatnie, toalety, 

g) stołówki szkolnej zapewniającej odpowiednie do wieku i rozwoju uczniów oraz 

zbilansowane posiłki. 

2) opracowywanie i przestrzeganie przez wszystkie przebywające w szkole osoby 

regulaminów użytkowania sal lekcyjnych i znajdującego się w nich wyposażenia, 
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bezpiecznego zachowania się w określonych sytuacjach i miejscach w szkole, w tym  

w sali gimnastycznej i na boiskach szkolnych; 

3) opracowywanie i wdrażanie dokumentów promujących i zobowiązujących jak 

najszersze grono społeczności szkolnej do ochrony zdrowia własnego i innych osób; 

4) zapewnianie najwyższej jakości bazy technicznej szkoły, w szczególności poprzez:  

a) organizowanie sal dydaktycznych, pracowni, laboratoriów wyposażonych  

w różnorodne, adekwatne do potrzeb realizacji programu nauczania  

i dostosowane do możliwości percepcyjnych, psychofizycznych uczniów 

pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny, 

b) modernizowanie sal i innych pomieszczeń dostosowując je do obowiązujących 

norm budowlanych, technicznych, sanitarnych; 

5) nawiązywanie współpracy z osobami, instytucjami działającymi na rzecz oświaty i dzieci 

i wspólne realizowanie oferowanych programów i projektów mających na celu rozwój 

ucznia, promowanie profilaktyki, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przebywanie ucznia w szkole 

§ 120. 

1. Opiekę nad uczniem w czasie jego pobytu w szkole sprawuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne lub inne zajęcia z uczniem. 

2. Uczeń może przebywać w szkole:  

1) w czasie trwania zajęć dydaktycznych określonych w tygodniowym rozkładzie zajęć 

oddziału, do którego uczęszcza; 

2) w czasie trwania zajęć realizowanych dla niego w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) w czasie trwania uroczystości i imprez szkolnych; 

4) w czasie pobytu w świetlicy szkolnej; 

5) w czasie trwania zajęć dodatkowych organizowanych i prowadzonych przez szkołę. 

3. Po zakończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2, uczeń jest obowiązany opuścić szkołę 

pod opieką rodziców lub osób przez nich upoważnionych albo samodzielnie za zgodą 

rodziców. 

4. Uczeń, który nie ukończył 7 roku życia, nie może samodzielnie opuścić szkoły. Rodzice 

ucznia odbierają go osobiście lub upoważniają do tego na piśmie inne osoby dorosłe, 

podając imię i nazwisko oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

tych osób. Upoważnienie jest przechowywane przez wychowawcę ucznia lub 

wychowawcę świetlicy, jeśli dziecko do niej uczęszcza. Wychowawca lub wychowawca 

świetlicy ma prawo nie oddać ucznia pod opiekę osoby dorosłej, w tym rodzica, jeżeli 

odmówi ona okazania dokumentu wskazanego w upoważnieniu lub z innych przyczyn 

wskazujących na brak zapewnienia odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa dziecku. 

5. Rodzice ucznia mogą, uwzględniając stopień dojrzałości dziecka oraz możliwe 

zagrożenia, zezwolić mu na samodzielne przychodzenie i powrót ze szkoły do domu. 
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Zezwolenie musi być dostarczone do wychowawcy lub wychowawcy świetlicy, jeśli 

dziecko do niej uczęszcza, w formie pisemnego oświadczenia, najpóźniej na pierwszym 

zebraniu w danym roku szkolnym. Cofnięcie zezwolenia wymaga takiej samej formy jak 

zezwolenie i powinno być dostarczone wychowawcy lub wychowawcy świetlicy, jeśli 

dziecko do niej uczęszcza, niezwłocznie po podjęciu decyzji. 

6. Przebywanie ucznia na terenie szkoły poza zajęciami wymienionymi w ust. 2 może 

odbywać się zgodnie z postanowieniami przyjętych w szkole regulaminów. 

Zadania pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

§ 121. 

1. Do obowiązków każdego nauczyciela, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, należy w szczególności:  

1) systematyczne dbanie pod względem bezpieczeństwa i higieny nauki o miejsce,  

w którym prowadzone są zajęcia;  

2) natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy i informowanie dyrektora szkoły  

3) o wypadkach z udziałem uczniów na terenie szkoły lub będących pod opieką szkoły 

zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą;  

4) zgłaszanie usterek, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów, zgodnie  

z obowiązującą w szkole procedurą;  

5) zapoznawanie i egzekwowanie przestrzegania przez uczniów regulaminów  

w salach dydaktycznych, pracowniach i sali gimnastycznej oraz kontrolowanie 

obecności uczniów na każdych zajęciach;  

6) pełnienie dyżurów w czasie przerw zgodnie z opracowanym harmonogramem  

i w wyznaczonych miejscach;  

7) troszczenie się o powierzonych jego pieczy uczniów;  

8) ścisła współpraca w zakresie bezpieczeństwa i higieny z innymi nauczycielami, 

pielęgniarką szkolną oraz pracownikami obsługi i administracji. 

2. Do obowiązków pracowników samorządowych, związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, należy  

w szczególności:  

1) systematyczne dbanie pod względem bezpieczeństwa i higieny nauki o miejsca,  

w których prowadzone są zajęcia z uczniami, zgodnie z powierzonym zakresem 

zadań;  

2) natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy i informowanie dyrektora szkoły  

o wypadkach z udziałem uczniów na terenie szkoły lub będących pod opieką szkoły 

zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą;  

3) zgłaszanie usterek, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów, zgodnie  

z obowiązującą w szkole procedurą;  

4) ścisła współpraca w zakresie bezpieczeństwa i higieny z nauczycielami, 

pielęgniarką szkolną oraz innymi pracownikami obsługi i administracji. 
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Doraźna i planowa zmiana tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych 

§ 122. 

1. Planowa zmiana tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych dla ucznia może wynikać  

z następujących przyczyn: 

1) zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii  

o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii; 

2) nieuczęszczanie ucznia na zajęcia religii lub etyki na podstawie oświadczenia 

rodziców. 

2. W czasie trwania zajęć uczeń, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek przebywać  

w świetlicy szkolnej lub pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 

Zasady kontroli obecności ucznia w czasie tych zajęć ustala dyrektor szkoły. 

3. Jeżeli zajęcia, o których mowa w ust. 1, odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji, 

rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o zwolnienie dziecka  

z obowiązku obecności podczas trwania zajęć wychowania fizycznego lub z obowiązku 

przebywania pod opieką szkoły w czasie trwania zajęć religii lub etyki. Do wniosku 

rodzice dołączają pisemne oświadczenie, że za ich zgodą dziecko samo przychodzi 

później lub wcześniej wychodzi ze szkoły i że ponoszą za nie w tym czasie całkowitą 

odpowiedzialność. 

4. Doraźna zmiana tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych dla ucznia lub uczniów 

może wynikać w szczególności z następujących przyczyn: 

1) zwolnienie ucznia, z ważnych przyczyn, z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

przez rodziców;  

2) zwolnienie uczniów danego oddziału lub grupy uczniów uczęszczających na zajęcia 

edukacyjne, na których w szkolnym planie nauczania obowiązuje podział na grupy, 

przez dyrektora lub wicedyrektora z powodu braku możliwości wyznaczenia 

doraźnego zastępstwa lub nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, które 

odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji; 

3) czasowej zmiany tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych wynikającej  

z organizacji pracy szkoły, w szczególności w czasie trwania sprawdzianu lub 

egzaminu gimnazjalnego, rekolekcji wielkopostnych, wycieczek, zielonych szkół, 

imprez szkolnych, warsztatów i akcji dla uczniów.  

5. Uczeń może być zwolniony doraźnie z zajęć edukacyjnych przez rodziców, gdy 

wystąpią z pisemnym, podpisanym i oznaczonym datą wnioskiem w tej sprawie, 

podając powód zwolnienia i oświadczając, że za ich zgodą dziecko samo przychodzi 

później lub wcześniej wychodzi ze szkoły i że ponoszą za nie w tym czasie całkowitą 

odpowiedzialność. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie może nastąpić po 

telefonicznej rozmowie wychowawcy z rodzicami, ale wychowawca ma prawo wówczas 

żądać od rodziców pisemnego potwierdzenia prośby. Wychowawca zwalnia ucznia, 

jeżeli podany przez rodziców powód zwolnienia uzna za istotny, ale z błahych powodów 
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nie powinien wyrażać zgody na nieobecność ucznia na zajęciach. W razie nieobecności 

wychowawcy, uczeń może być zwolniony przez zastępcę wychowawcy, pedagoga, 

psychologa, wicedyrektora lub dyrektora szkoły. Osoba, która zwalnia ucznia, informuje 

o tym pracownika recepcji, który pozwala wyjść uczniowi ze szkoły . 

6. Uczniowie, którzy są zwolnieni z zajęć edukacyjnych przez dyrektora lub wicedyrektora, 

z powodów określonych w ust. 4 pkt 2, są informowani o tym co najmniej jeden dzień 

wcześniej poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń. Jeżeli przyczyna 

zwolnienia występuje w dniu zwolnienia uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej lub 

pod opieką innego nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora lub wicedyrektora, 

chyba że rodzice na pierwszym zebraniu w szkole złożyli oświadczenie, że za ich zgodą 

dziecko samo przychodzi później lub wcześniej wychodzi ze szkoły i że ponoszą za nie 

w tym czasie całkowitą odpowiedzialność. 

7. Uczniowie, którzy są zwolnieni z zajęć edukacyjnych przez dyrektora lub wicedyrektora, 

z powodów określonych w ust. 4 pkt 3, są informowani o tym co najmniej jeden dzień 

wcześniej poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń. 

8. Doraźna i planowa zmiana tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli i innych 

specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami albo na ich rzecz wynika z przyczyn 

określonych w ust. 4 pkt 2-3.  

9. W sytuacji nieobecności nauczyciela dyrektor lub wicedyrektor stara się w miarę 

możliwości szkoły, organizować zajęcia lekcyjne dla poszczególnych oddziałów 

poprzez:  

1) doraźną zmianę kolejności zajęć; 

2) zastępstwa zlecone nauczycielowi tych samych zajęć edukacyjnych lub 

posiadającemu kwalifikacje do nauczania tych zajęć, które miał zaplanowane 

nauczyciel nieobecny; 

3) zastępstwa zlecone nauczycielowi uczącemu w danej klasie. 

10. W przypadku, gdy dana lekcja się nie odbyła, wychowawca oddziału zapisuje to  

w dzienniku lekcyjnym używając sformułowania „uczniowie zakończyli lekcje o godz. ...” 

lub „uczniowie rozpoczęli zajęcia o godz. ...”. W miejscu na wpis numeru lekcji 

wychowawca powinien postawić znak „-”. Zapis w dzienniku wychowawca potwierdza 

podpisem. 

11. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzania przed zajęciami, w czasie przerw i po zajęciach, 

każdego dnia, informacji o zmianach rozkładu zajęć w zeszycie zastępstw lub na tablicy 

ogłoszeń i podejmowania wyznaczonych zajęć w ramach doraźnych zastępstw albo 

natychmiastowego powiadomienia dyrektora lub wicedyrektora o niemożności ich 

podjęcia z podaniem przyczyn. Dyrektor lub wicedyrektor może zwolnić nauczyciela  

z pracy w ramach doraźnego zastępstwa, gdy uzna przyczyny za istotne i gdy będzie 

możliwość wyznaczenia i realizacji doraźnego zastępstwa przez innego nauczyciela. 

Dyrektor lub wicedyrektor ma prawo powiadomić nauczyciela o wyznaczonym 

doraźnym zastępstwie lub zmianie rozkładu zajęć również telefonicznie. 
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12. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 3 kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do 

którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek lub są zwalniani  

z zajęć edukacyjnych na czas trwania rekolekcji w danym dniu. W tym czasie pieczę 

nad uczniami zapewniają nauczyciele katecheci.  

13. Dyrektor może zobowiązać nauczycieli do opieki nad uczniami w drodze do i z miejsca, 

gdzie odbywają się rekolekcje, zorganizowania zajęć dla uczniów, którzy nie 

uczestniczą w rekolekcjach lub wykonywania innych zadań. Uczestniczenie nauczycieli 

w zajęciach rekolekcyjnych w pomieszczeniach sakralnych jest całkowicie dobrowolne  

i jest ustalane indywidualnie. 

Przebywanie w szkole rodziców i osób postronnych 

§ 123. 

1. W budynku i na terenie szkoły mogą przebywać rodzice i osoby postronne, które 

przestrzegają przyjętych w szkole zasad bezpieczeństwa i higieny. 

2. Rodzice i osoby postronne nie mogą w szczególności:  

1) zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć;  

2) przebywać i oczekiwać na dzieci w miejscach do tego nie wyznaczonych; 

3) przebywać w holu w czasie prowadzenia na nim zajęć edukacyjnych i zajęć  

w ramach opieki świetlicy;  

4) wchodzić do stołówki szkolnej; 

5) wywoływać nauczycieli w czasie prowadzenia przez nich zajęć i pełnienia dyżurów 

celu przeprowadzenia z nim rozmowy; 

6) wprowadzać do szkoły wózków dziecięcych, rowerów i innych środków transportu, 

za wyjątkiem dni uroczystości szkolnych, kiedy otwierane jest wejście przy 

podjeździe dla osób niepełnosprawnych. 

3. Dyrektor szkoły może upoważnić wskazaną przez siebie osobę do zarejestrowania 

wejścia obcych osób na teren szkoły poprzez zapisanie ich danych personalnych, 

godziny i celu pobytu w szkole. W przypadku odmowy podporządkowania się 

obowiązującym w szkole zasadom, osoba upoważniona przez dyrektora do kontroli 

ruchu osób w szkole jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu dyrektora 

szkoły lub wezwać odpowiednie służby. 

4. W celu wzmacniania systemu kontroli osób wchodzących na teren szkoły i zapewnienia 

bezpieczeństwa w szkole, wychowawcy oddziałów są obowiązani do przeprowadzania 

zajęć na temat bezpiecznego zachowania się uczniów w kontakcie z osobami obcymi,  

a wszyscy pracownicy do właściwego reagowania na obecność osób obcych na terenie 

szkoły, zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 

 



118 

 

Monitoring wizyjny w szkole 

§ 124. 

1. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny, który służy w szczególności do: 

1) działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa w szkole;  

2) zapewniania bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz osobom przebywającym 

na terenie szkoły; 

3) podejmowaniu działań interwencyjnych, zapobiegawczych, wyjaśniających przez 

dyrektora i osoby upoważnione.  

2. Monitoring funkcjonuje całodobowo, zapisowi na nośniku podlega obraz z kamery.  

3. Zapisy z monitoringu i zawarte w nich treści mogą być wykorzystane:  

1) do wyciągania konsekwencji i udzielania uczniom kar lub przyznawania im nagród 

przewidzianych w statucie szkoły;  

2) do wyciągania konsekwencji wobec pracowników szkoły w postępowaniu 

dyscyplinarnym lub w procesie nakładania kar porządkowych; 

3) do wyciągania konsekwencji wobec osób przebywających na terenie szkoły  

w postępowaniach prowadzonych przez służby porządkowe i organa wymiaru 

sprawiedliwości. 

4. Zapisami z monitoringu dysponuje dyrektor szkoły. 

5. Zapisy monitoringu podlegają przepisom o ochronie danych osobowych. 

6. Szczegółowe zasady działania i wykorzystywania zapisów monitoringu ustala dyrektor 

szkoły.  

Opieka nad uczniami dowożonymi do szkoły 

§ 125. 

1. Szkoła, w porozumieniu z organem prowadzącym, zapewnia opiekę dzieciom i uczniom 

dowożonym do szkoły środkami transportu publicznego. 

2. Szkoła zapewnia opiekę dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej w czasie drogi z przystanku autobusowego do szkoły i ze szkoły na 

przystanek autobusowy. 

Żywienie i dożywanie dzieci i uczniów 

§ 126. 

1. Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może zapewnić żywienie i dożywanie 

uczniów zgodnie z przepisami prawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia poprzez: 

1) organizację stołówki szkolnej; 

2) organizację sklepiku szkolnego. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów  

i pracowników szkoły zawiera regulamin stołówki szkolnej ustalany przez dyrektora 

szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 
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3. Szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania ze sklepiku szkolnego ustala 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego. 

4. Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom nieodpłatnie dostęp do niegazowanej wody 

pitnej. 

5. Szkoła może korzystać z programów oferowanych przez zewnętrzne instytucje, które 

maja na celu bezpłatne dożywianie dzieci. 

Bezpieczeństwo danych osobowych, informacji i systemu informatycznego 

§ 127. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i informacji, w szkole jest 

powoływany: 

1) administrator danych osobowych, którym jest dyrektor szkoły; 

2) administrator bezpieczeństwa informacji, którym może być dyrektor lub wyznaczony 

przez niego pracownik; 

3) administrator systemu informatycznego, którym może być dyrektor lub wyznaczony 

przez niego pracownik. 

2. Administrator danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji  

i administrator systemu informatycznego wykonują zadania określone w odrębnych 

przepisach. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły są obowiązani przestrzegać - określonych w odrębnych 

dokumentach opracowanych w szczególności przez administratora bezpieczeństwa 

informacji i administratora systemu informatycznego - obowiązujących w szkole zasad 

gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania, udostępniania i usuwania informacji  

i danych. 

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu w czasie zajęć komputerowych  

i informatyki oraz innych zajęć, w czasie których nauczyciel lub specjalista prowadzący 

zajęcia z uczniami wykorzystuje zasoby Internetu na potrzeby prowadzonych zajęć.  

5. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności:  

1) instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające na każdym komputerze;  

2) nauczyciel prowadzący zajęcia monitoruje zasoby Internetu, z których korzystają 

uczniowie.  

6. Szkoła nie udostępnia uczniom, rodzicom i osobom postronnym dostępu do Internetu 

bez zgody dyrektora szkoły. 

7. Szkoła gromadzi, przetwarza, przechowuje i dokonuje zniszczenia dokumentów 

zawierających dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych. 
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Higiena i profilaktyka zdrowia w szkole 

§ 128. 

1. Szkoła dąży do zapewnienia najwyższej jakości warunków sanitarno-higienicznych 

środowiska szkolnego, a w szczególności: 

1) wyposaża sale dydaktyczne w meble i sprzęt zapewniający ergonomię pracy i nauki 

oraz posiadający odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne; 

2) pokrywa powierzchnie ścian i sufitów powłokami malarskimi, a podłogi materiałami 

zapewniającymi utrzymanie higieny i nie powodującymi alergii i uczuleń; 

3) zapewnia dostęp do ciepłej wody oraz środków higieny osobistej w toaletach; 

4) umożliwia każdemu uczniowi przechowywanie odzieży wierzchniej i obuwia  

w szatni szkolnej (szafki i wieszaki) oraz podręczników i pomocy szkolnych (skrytki 

w szafkach i wydzielone miejsca w salach lekcyjnych dla oddziałów klas I-III szkoły 

podstawowej); 

5) dba o właściwe oświetlenie, ogrzewanie i wietrzenie sal lekcyjnych i pomieszczeń, 

w których przebywają uczniowie i pracownicy; 

6) dąży do zmniejszania hałasu.  

2. W szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w którym 

realizowane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną oraz świadczona jest pomoc przedlekarska. 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole 

§ 129. 

1. Dyrektor szkoły, samodzielnie lub przy udziale specjalistów z danej dziedziny, 

opracowuje i zapoznaje wszystkich pracowników szkoły z procedurami postępowania  

w sytuacjach kryzysowych w szkole, w szczególności związanych z: 

1) wybuchem pożaru; 

2) wtargnięciem do szkoły uzbrojonego napastnika; 

3) odebraniem informacji o ładunku wybuchowym w szkole.  

2. Dyrektor szkoły powołuje spośród pracowników szkoły osoby odpowiedzialne za 

systematyczne monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkole, a w szczególności: 

1) koordynatora ds. bezpieczeństwa; 

2) osoby posiadające kwalifikacje i upoważnione do udzielania pierwszej pomocy; 

3) osoby do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników. 

ROZDZIAŁ XIV. PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE 

Akty prawa wewnątrzszkolnego 

§ 130. 

1. Aktami prawa wewnątrzszkolnego są w szczególności: 
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1) statut szkoły wraz z załącznikami; 

2) regulaminy wydane przez organy szkoły na podstawie prawa oświatowego i statutu 

szkoły; 

3) uchwały rady pedagogicznej podjęte na podstawie prawa oświatowego i regulaminu 

rady pedagogicznej; 

4) zarządzenia dyrektora szkoły wydane na podstawie prawa powszechnie 

obowiązującego i wewnętrznego, które regulują zasadnicze dla szkoły sprawy 

wymagające trwałego unormowania; 

5) decyzje administracyjne wydawane przez dyrektora szkoły na podstawie prawa 

powszechnie obowiązującego, które rozstrzygają sprawy o charakterze 

indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony; 

6) komunikaty lub okólniki dyrektora szkoły zawierające informacje lub polecenia 

związane z bieżącą działalności szkoły. 

2. Statut szkoły wraz z załącznikami, regulaminy oraz uchwały rady pedagogicznej 

obowiązują wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników samorządowych oraz instytucje i osoby przebywające na 

terenie szkoły. Inne akty prawa wewnątrzszkolnego obowiązują wymienionych w nich 

adresatów. 

3. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi  dyrektor, wicedyrektor  lub 

wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik administracji lub obsługi szkoły. 

Dokonywanie zmian w statucie 

§ 131. 

1. Zmiany (nowelizacje) w statucie uchwala się w szczególności w sytuacjach: 

1) zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym lokalnego, 

dotyczącego oświaty; 

2) zmiany w specyfice szkoły; 

3) potrzeby wprowadzenia nowych lub zmiany funkcjonujących rozwiązań 

organizacyjnych w szkole; 

4) wydania zaleceń organów kontrolujących szkołę wynikających z niespójności 

rozwiązań statutowych z obowiązującym prawem; 

5) innych uzasadnionych potrzeb. 

2. Projekt statutu szkoły albo jego zmian przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna. 

3. Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie szkoły może wystąpić: 

1) rada pedagogiczna; 

2) dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski; 

5) organ prowadzący szkołę; 

6) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
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4. Wniosek powinien być skierowany do rady pedagogicznej i zawierać: datę, podstawę 

prawną, przedmiot zmiany wraz z uzasadnieniem, nazwę i podpis organu 

wnioskującego. 

5. Zmiana statutu odbywa się poprzez: uchylenie niektórych jego przepisów, zastąpienie 

niektórych jego przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu, dodanie do niego 

nowych przepisów. 

6. Rada pedagogiczna może powołać zespół ds. opracowania projektu zmian w statucie 

szkoły.  

7. Uchwalony statut dyrektor przesyła do organu prowadzącego i organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. 

8. Kurator oświaty może uchylić statut szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są 

sprzeczne z prawem. Radzie pedagogicznej od decyzji kuratora oświaty przysługuje 

odwołanie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Ogłaszanie tekstu jednolitego statutu lub opracowanie nowego statutu 

§ 132. 

1. Jeżeli statut był zmieniany w ciągu roku szkolnego, dyrektor jako przewodniczący rady 

pedagogicznej, przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, ogłasza tekst jednolity 

statutu. 

2. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia; tekst jednolity jest 

załącznikiem do tego obwieszczenia. 

3. Jeżeli zmiany wprowadzane w statucie miałyby być liczne albo miałyby naruszać 

konstrukcję lub spójność statutu albo gdy statut był już poprzednio wielokrotnie 

nowelizowany, opracowuje się projekt nowego statutu. 

4. Projekt nowego statutu uchwalony przez radę pedagogiczną opiniuje rada rodziców  

i samorząd uczniowski w ciągu 14 dni od otrzymania projektu. W opinii mogą być 

zawarte uwagi i wnioski o zmianę przepisów. Brak opinii w ciągu 14 dni od otrzymania 

uznaje się za akceptację projektu. 

5. Po uzyskaniu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego rada pedagogiczna 

uchwala nowy statut. 

Opracowywanie procedur na podstawie statutu 

§ 133. 

Przepisy niniejszego statutu mogą być podstawą do opracowywania przez dyrektora lub osoby 

przez niego upoważnione dokumentów regulujących pracę szkoły w postaci w szczególności: 

regulaminów, komunikatów, zarządzeń, okólników, wzorów formularzy i oświadczeń. 
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Publikowanie i udostępnianie statutu 

§ 134. 

Statut wraz z załącznikami, po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski, jest 

publikowany w postaci dokumentu papierowego i udostępniany w bibliotece szkolnej oraz  

w postaci dokumentu elektronicznego, nie podlegającego edycji, na stronie internetowej szkoły  

i w Biuletynie Informacji Publicznej organu prowadzącego. 

ROZDZIAŁ XV. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 135. 

1. Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu 30 sierpnia 2016 r. z mocą obowiązująca od 

dnia 1 września  2016 r.  
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Załącznik nr 4:   Regulamin pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  

   w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie  
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