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ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 79 w Poznaniu jest ogólnodostępną publiczną szkołą 

podstawową.  

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu. 

3. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Jesionowej 14, 61 – 432 Poznań. 

4. Szkoła nosi imię Arkadego Fiedlera. 

5. Pełna nazwa szkoły brzmi - Szkoła Podstawowa nr 79 im. Arkadego Fiedlera w 

Poznaniu i jest używana w pełnym brzmieniu.  

6. Szkołę prowadzi gmina Miasto Poznań. Siedziba: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator 

Oświaty, z siedzibą przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań. 

 
§ 2 

 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole  –  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 79 im. Arkadego 

Fiedlera w Poznaniu, 

2) statucie  –  należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 79 im. 

Arkadego Fiedlera w Poznaniu, 

3) nauczycielu  –  należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

szkoły, 

4) rodzicach  –  należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby  (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5) uczniach  –  należy przez to rozumieć wszystkich uczniów i uczennice szkoły, 

jak również dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego 

6) organie prowadzącym  –  należy przez to rozumieć Gminę Miasto Poznań. 

 

§ 3 

 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

4. Szkoła może prowadzić oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. 

 

§ 4 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.  



ROZDZIAŁ II 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI 

 

§ 5 

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania i szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

a w szczególności: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach, 

4) realizuje: 

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, 

b) ramowy plan nauczania, 

5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 
§ 6 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z 

punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, które skierowane 

są do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści programu realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oddziału oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych, 

2) pierwszy etap edukacyjny  –  obejmujący klasy I - III szkoły podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny  –  obejmujący klasy IV - VIII szkoły podstawowej. 

4. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoła może realizować projekty edukacyjne 

w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.  

 
  



§ 7 

 

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z: 

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści 

adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, 

wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i 

zainteresowań, 

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi 

nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, 

sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym, 

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 

dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 

sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających 

treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym 

wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, 

zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i 

umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 

przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 

warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 



zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju, 

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w 

szkole, 

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku 

poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka 

regionalnego, 

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 

dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 
§ 8 

 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 
 

2. Zadaniami realizowanymi przez szkołę są: 

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

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

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia, 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej uczniów, 

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

innych osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i 

przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji, 

10) wszechstronny rozwój ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 



12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  
 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez: 

1) prowadzenie ucznia do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, w celu przygotowania uczniów do podejmowania zadań wymagających 

systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie w procesie kształcenia indywidualnych potrzeb ucznia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary ucznia we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia, 

8) wzmacnianie w uczniach poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i 

narodowej, 

9) kształtowanie zainteresowań uczniów własnym miastem i regionem, lokalnymi 

tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10)  kształtowanie u uczniów takich cech jak: samodzielność, obowiązkowość i  

odpowiedzialność za siebie i innych, 

11) zachęcanie uczniów do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie u uczniów umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, 

życia i zdrowia, 

13) kształtowanie u uczniów potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, 

sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała, 

14) promowanie wśród uczniów ochrony zdrowia oraz kształtowanie nawyków dbania 

o higienę osobistą, zdrowe żywienie i higienę pracy umysłowej, 

15) zapoznanie uczniów z problematyką szkodliwości środków odurzających 

(alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) oraz przekazywanie im informacji na temat 

instytucji udzielających pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych 

wychowawczo, 

17) wspieranie ucznia w poznawaniu cech własnej osobowości i uświadamianiu sobie 

własnej odrębności, 

18) rozwijanie u uczniów umiejętności rozpoznawania własnych emocji i emocji 

innych ludzi oraz kształtowanie właściwego stosunku do nich, 

19) rozwijanie u uczniów umiejętności asertywnych, 

20) wspomaganie uczniów w tworzeniu własnego systemu wartości w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 



22) nauczanie szacunku i tolerancji dla innych ludzi oraz zasad i reguł kształtujących 

właściwe relacje międzyludzkie, 

23) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu 

szkolnym i prywatnym, 

24) integrację uczniów niepełnosprawnych. 

 
§ 9 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia, a także ochronę 

przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej zarówno podczas pobytu uczniów na terenie szkoły - w trakcie zajęć 

lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych i imprez pozalekcyjnych jak i podczas zajęć i 

imprez pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Odbywa się to poprzez: 

1) zapewnienie uczniom ciągłej opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole, 

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach, boiskach szkolnych oraz w stołówce. Zasady pełnienia dyżurów oraz 

ich  organizację określa „Regulamin Dyżurów” oraz plan dyżurów zatwierdzony 

przez Dyrektora szkoły, 

3) zapewnienie uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek. 

Szczegółowe zasady organizowania wycieczek określa Regulamin Wycieczek 

Szkoły Podstawowej nr 79, 

4) ograniczenie wstępu na teren budynku szkoły i dziedzińców szkolnych osobom 

postronnym, 

5) korzystanie przez szkołę z systemu monitoringu wizyjnego, 

6) udzielanie uczniom w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

zapewnienie (wezwanie) fachowej pomocy medycznej, 

7) zapewnienie uczniom opieki pielęgniarki szkolnej. Ilość godzin i terminarz 

dyżurów pielęgniarki ustalane są corocznie w zależności od aktualnej liczby 

uczniów, 

8) realizowanie, zgodnie z założeniami planu wychowawczego szkoły, zajęć przeciw-

działających przemocy fizycznej i psychicznej: 

a) propagowanie takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla 

przemocy i agresji, 

b) piętnowanie zachowań brutalnych, w tym również słownych, 

c) promowanie zdrowego stylu życia - bez papierosów, alkoholu, narkotyków i 

innych szkodliwych dla zdrowia używek, 

d) uczenie selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, 

e) uczenie konstruktywnego prowadzenia rozmów, 

9) omawianie na lekcjach wychowawczych i innych zajęciach zasad bezpiecznego 

zachowania się, 

10) organizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań z pracownikami 

Policji, 



11) przeznaczenie - w miarę możliwości - oddzielnych segmentów budynku dla dzieci 

w różnym wieku: oddziałów przedszkolnych, klas I - III oraz IV - VIII, 

12) zapewnienie możliwości pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym 

opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych, 

13) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

14) wyznaczenie i oznakowanie w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych, 

15) okresowe przeprowadzanie próbnych alarmów ewakuacyjnych, 

16) bieżącą analizę przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowanie działań 

profilaktycznych, 

17) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

18) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej 

uczniów, 

19) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, boisk i placów oraz sprzętu 

szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości. 
 

2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania 

zabezpieczające ich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez instalowanie i aktualizowanie 

oprogramowania zabezpieczającego. 

 

§ 10 

 

Realizując założone cele i zadania szkoła współpracuje z:  

1) poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi: 

a) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w Poznaniu, 

b) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi 

Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, 

c) innymi poradniami w zależności od potrzeb. 

2) instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i 

rodzicom: 

a) Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, 

b) Sądem Rodzinnym, 

c) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, 

d) stowarzyszeniem MONAR, 

e) Policją - Wydziałem ds. Nieletnich, 

f) Kuratorium Oświaty, 

g) innymi, w zależności od potrzeb. 

 

 

  



ROZDZIAŁ III 
 

ORGANY  SZKOŁY  I  ICH  KOMPETENCJE 

 

§ 11 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 12 

 

1. Organy szkoły posiadają prawo samodzielnego i swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w odpowiednich 

przepisach prawa oświatowego i Statucie Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu. 

Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowanych lub 

podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły. 

2. Organy szkoły współpracują ze sobą w obszarach, w których ich kompetencje są 

zbieżne, mając na uwadze dobro szkoły i całej społeczności szkolnej. 

3. W przypadku wystąpienia kwestii spornych pomiędzy organami szkoły, ostateczną 

decyzję podejmuje Dyrektor szkoły po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 
§ 13 

 

DYREKTOR  SZKOŁY 
 

1. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności:   

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w 

szkole, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy na stanowisko dyrektora powołana została 

przez organ prowadzący szkołę osoba niebędąca nauczycielem, 

3) przewodniczenie obradom Rady Pedagogicznej, 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 



5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

6) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

7) wykonywanie zadań związanych z realizacją zaleceń organu sprawującego nad 

szkołą nadzór pedagogiczny oraz: 

a) informowanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji 

tych zaleceń, 

b) informowanie organu prowadzącego szkołę o otrzymanych zaleceniach organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny oraz o sposobie ich realizacji; 

8) rozstrzyganie w przypadku wystąpienia kwestii spornych pomiędzy organami 

szkoły, 

9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie oraz organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

10) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII, 

11) opracowywanie arkusza organizacji szkoły zawierającego szczegółowe dane 

dotyczące organizacji nauczania, wychowania i opieki w kolejnym roku szkolnym, 

12) ustalanie - na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły - tygodniowego 

rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, 

13) organizowanie zajęć dodatkowych, zajęć rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  oraz zajęć specjalistycznych dla 

uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

14) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

15) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez podlegające mu dzieci 

zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 79, 

16) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

17) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

18) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej 

realizacji tej opieki, 

19) dopuszczanie do użytku w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania do poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, 

20) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców szkoły, 

na podstawie propozycji przedstawionych przez zespół nauczycieli prowadzących 

nauczanie w klasach I–III oraz zespoły nauczycieli prowadzących nauczanie 

danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII, jak również w przypadku braku 

porozumienia w tych zespołach: 



a) zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,  

b) materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w 

danym roku szkolnym; 

21) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej 

podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych 

materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi 

podręcznikami i materiałami, 

22) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole w danym 

roku szkolnym, wybranych przez nauczycieli spośród podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, 

23) stwarzanie w szkole warunków do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  i innowacyjnej szkoły, 

24) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza 

szkołą oraz określenie warunków jego spełniania, 

25) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

26) organizowanie uczniowi szkoły, który posiada orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania, takiego nauczania, 

27) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 

28) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, 

29) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego oraz z zajęć 

komputerowych na podstawie odpowiednich opinii wydanych przez lekarza, 

30) zwalnianie ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na wniosek rodziców 

oraz na podstawie odpowiedniej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej, z której wynika taka potrzeba.  

31) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
 

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustaw Karta Nauczyciela oraz Kodeks 

pracy należy w szczególności:  

1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) określanie obowiązków i uprawnień nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

w tym w zakresie dostępu do danych osobowych, 

3) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 



4) występowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, z wnioskami w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły, 

5) przyznawanie nauczycielom dodatku motywacyjnego, 

6) dokonywanie oceny pracy nauczycieli, 

7) zapewnienie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu 

zawodowym, 

8) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

9) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych szkoły, 

10) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem uczniom, nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, 

a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez szkołę poza należącymi do niej obiektami, 

11) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego, 

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie 

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka , 

13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

14) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

15) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie 

z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 
 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
 

4. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

 
§ 14 

 

RADA PEDAGOGICZNA 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej, w tym przedstawiciele 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. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 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. 

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. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym Rada Pedagogiczna zapoznaje się z  

przedstawianymi przez Dyrektora szkoły ogólnymi wnioskami wynikającymi ze 

sprawowanego przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego oraz z  informacją o 

działalności szkoły. 

8. W ciągu roku szkolnego organizowane są następujące zebrania Rady Pedagogicznej: 

organizacyjne, klasyfikacyjne, analityczne (podsumowujące pracę szkoły w danym 

semestrze / roku szkolnym), szkoleniowe oraz nadzwyczajne. 

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 eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

nadzoru sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy szkoły. 

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 10, 

niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o ich wstrzymaniu organ 

prowadzący szkołę. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały z przepisami prawa 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

szkołę, uchyla uchwałę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

jest ostateczne. 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

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. 

12.  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy również: 

1) uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 



2) wskazywanie sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia, wybierając spośród 

dostosowań wskazanych w ogłaszanym corocznie komunikacie dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

3) opiniowanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania, 

4) powoływanie stałych i doraźnych komisji i zespołów do realizacji określonych 

zadań oraz zatwierdzanie ich wniosków, 

5) wyrażanie lub cofanie zgody na utworzenie w szkole oddziału międzynarodowego, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole, 

7) uchwalanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym, 

8) wyrażanie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego ucznia 

nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, 

9) wyrażanie zgody na promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 

przypadku gdy zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej (jeden raz w 

ciągu etapu edukacyjnego), 

10) opiniowanie wprowadzenia w szkole dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których 

zalicza się: 

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

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

13. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo wprowadzenia w nim 

zmian oraz uchwala statut szkoły albo wprowadzenie w nim zmian.  

14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

15. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ 

uprawniony do odwołania jest w tym przypadku obowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

17. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

18. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na tych zebraniach. 

 
  



§ 15 
 

RADA  RODZICÓW 
 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli oddziałowych rad rodziców: po jednym 

przedstawicielu z każdego oddziału, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie 

rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

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

szczególności: 

1) swoją wewnętrzną strukturę i tryb pracy, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz wyborów 

przedstawicieli tych rad, którzy utworzą Radę Rodziców szkoły. 

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, w przypadku, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

poleci Dyrektorowi szkoły opracowanie takiego programu, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie zaproponowanych Dyrektorowi przez nauczycieli zestawów 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora. 

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora 

szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4. 

9. Fundusze, o których mowa w ust. 8, mogą być przechowywane na odrębnym 

rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku 

bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby 

posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

10. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 



 
§ 16 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające 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 szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

7) prawo do szanowania godności osobistej ucznia i przestrzegania Konwencji Praw 

Dziecka. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady 

działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa 

regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

 

  



ROZDZIAŁ IV 
 

ORGANIZACJA  PRACY  SZKOŁY 

 

§ 17 

 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w Szkole Podstawowej nr 79 w Poznaniu 

w danym roku szkolnym szczegółowo określa arkusz organizacji szkoły. 

2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor szkoły uwzględniając ramowe plany 

nauczania dla szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 

związkowych. 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły ustala 

tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając 

przy tym zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

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

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę 

godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. 

6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

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

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni. Informację o ustalonych w 

danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno -

wychowawczych Dyrektor szkoły przekazuje nauczycielom, uczniom i ich rodzicom 

w terminie do dnia 30 września. 

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w  

ust. 6 mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty, 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, które 

określone zostały w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów 

lub związków wyznaniowych, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub 

potrzebami społeczności lokalnej. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 6, 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. 

9. W dniach, o których mowa w ust. 6 i 7 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo-opiekuńczych. 



10. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 18 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

2. W szkole tworzone być mogą oddziały: 

1) ogólnodostępne; 

2) integracyjne, w których: 

a) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i 

wychowują razem z pozostałymi uczniami,  

b) zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu 

pedagogiki specjalnej, współorganizujący kształcenie integracyjne oraz 

kształcenie uczniów niepełnosprawnych, 

c) doboru uczniów dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców, uwzględniając 

przy tym indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

3) sportowe, działające we współpracy z klubami sportowymi, w których: 

a) prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, 

b) umożliwia się uczniom godzenie zajęć sportowych z nauką, w szczególności 

poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych, 

c) liczba godzin wychowania fizycznego zwiększona jest o 6 godzin na grupę; 

4) dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim 

oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym zasady 

nauczania w dwóch językach szczegółowo określają odrębne przepisy; 

5) terapeutyczne, w których nauczanie odbywa się na zasadach określonych w § 39 

ust. 12 Statutu; 

6) międzynarodowe, tworzone na wniosek organu prowadzącego szkołę, po uzyskaniu 

zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz za zgodą Rady 

Pedagogicznej szkoły, w których: 

a) nauczanie prowadzone jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach 

b) kształcić się mogą zarówno uczniowie będący obywatelami polskimi jak i 

uczniowie niebędący obywatelami polskimi. 

3. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. 

 
§ 19 

 

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości 

dziecka 6-letniego do podjęcia nauki. 

2. Do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego rodzice dziecka otrzymują „Informację o 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” 



 
§ 20 

 

1. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzone są w oddziałach liczących nie więcej 

niż 25 uczniów. 

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, 

ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor szkoły po poinformowaniu 

oddziałowej  rady rodziców oddziału dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest 

zwiększona ponad liczbę 25 uczniów. 

4. Na wniosek oddziałowej rady rodziców, o której mowa w ust. 3, oraz za zgodą organu 

prowadzącego szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, 

zwiększając liczbę uczniów w oddziale. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może 

być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III zostanie zwiększona do 26 lub 27 w szkole 

zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

6. W oddziale integracyjnym liczba uczniów nie wynosi więcej niż 20, w tym nie więcej 

niż 5 uczniów niepełnosprawnych. 

7. Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym wynosi  

10 uczniów. 

8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba 

uczniów w grupie ćwiczeniowej, o której mowa w ust. 9 może być mniejsza. 

9. Liczbę uczniów w oddziale terapeutycznym określają przepisy § 39 ust. 12 pkt 3 

niniejszego statutu. 

 
§ 21 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach 

przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas trwania zajęć 

edukacyjnych wynosi do 30 minut. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia 

edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 



6. Jednostka lekcyjna w systemie klasowo-lekcyjnym trwa 45 minut. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w 

czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć. 

8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa  

45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 

60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych 

zajęć. 

 
§ 22 

 

1. W klasach IV–VIII wprowadza się podział na grupy na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych: 

1) z informatyki - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być 

prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 

24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) z języków obcych nowożytnych - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; 

zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się, w miarę 

możliwości, stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego; 

3) z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących 

więcej niż 30 uczniów; podziału dokonuje się w tym wypadku na nie więcej niż 

połowie godzin tych zajęć; 

4) z wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym 

że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub  międzyklasowej 

wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, uczęszczający do oddziałów 

integracyjnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż - określona w 

odpowiednich przepisach - liczba uczniów w oddziale integracyjnym. 

2. Grupy międzyklasowe lub międzyoddziałowe tworzy się w przypadku małej liczby 

dziewcząt lub chłopców, biorących udział w lekcjach wychowania fizycznego.  

3. W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, podział na grupy 

jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa 

nie może liczyć mniej niż 5 uczniów. 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów 

na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, podziału na grupy można dokonywać 

za zgodą organu prowadzącego szkołę. 



5. W klasach IV–VIII zajęcia wychowania fizycznego mogą być, w zależności od 

realizowanej formy tych zajęć, prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i 

chłopców. 

 
§ 23 

 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych środków finansowych.  

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i 

międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.  

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 
§ 24 

 

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest 

wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego 

indywidualnych potrzeb. 

2. Zajęcia rewalidacyjne uwzględnione zostają w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły 

na dany rok szkolny. 

3. Do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych szkoła zatrudnia nauczycieli prowadzących 

specjalne przygotowanie pedagogiczne. 

 
§ 25 

 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich dla każdego roku szkolnego określa 

rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

2. Termin zakończenia I semestru przypada w Szkole Podstawowej nr 79 na ostatni dzień 

ostatniego pełnego tygodnia stycznia. Jeżeli w tym czasie przypadają ferie zimowe, to 

wraz z ich rozpoczęciem kończy się pierwszy semestr danego roku szkolnego. 

 
§ 26 

 

1. Jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne szkoła używa dziennika w formie 

papierowej oraz elektronicznej, a począwszy od roku szkolnego 2018/2019 – 

wyłącznie w formie elektronicznej. 

2. Nauczyciel obowiązany jest do gromadzenia w dzienniku niezbędnych danych 

wymaganych przepisami prawa, jak również do zabezpieczenia tych danych przed 

niepowołanym dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, ich nieuzasadnioną 

modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, jak również 



do wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją 

obowiązków służbowych.  

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się od 

rodziców żadnych opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych 

informacji. 

4. Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym rodzice uczniów otrzymują instrukcję 

utworzenia własnego kodu dostępu do dziennika elektronicznego. 

5. Rodzice są zobowiązani do systematycznej kontroli dokonywanych przez nauczycieli 

wpisów w dzienniku elektronicznym dotyczących ich dziecka. 

 
§ 27 

 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz 

wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie z przepisami zawartymi w „Wewnątrz-

szkolnym Systemie Oceniania” Statutu szkoły. 

 
§ 28 

 

1. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły, do której uczeń został przyjęty, może zezwolić, 

w drodze decyzji, na spełnianie przez tego ucznia 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: 

1) uczeń zamieszkuje na terenie województwa, w którym znajduje się szkoła, 

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko w każdym roku 

szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny 

klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na 

dany rok szkolny z Dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane 

przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

Egzaminy  te przeprowadzane są zgodnie z przepisami zawartymi w 

„Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania” Statutu szkoły. 



4. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny 

zachowania. 

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic 

takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, 

o którym mowa w ust. 1, obejmującego: 

1) prawo uczestniczenia w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach 

rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęciach prowadzonych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

2) zapewnienie dostępu do: 

a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 

b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej 

znajdujących się w zasobach szkoły - w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 

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

1) na wniosek rodziców, 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 3, albo nie zdał tych 

egzaminów, 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym nie stosuje się przepisów ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i c. 

 
§ 29 

 

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

których rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Szkoła organizuje naukę religii/etyki dla grupy uczniów liczącej co najmniej 7 

uczniów. W przypadku mniejszej liczby uczniów nauka religii/etyki odbywa się w 

grupach międzyszkolnych. 

4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, korzystają w tym czasie z zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych w czytelni lub świetlicy szkolnej. 

5. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie obejmuje jednak 

obowiązków wychowawcy klasy. 

6. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe 

władze Kościoła Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

oraz władze zwierzchnie innych kościołów lub związków wyznaniowych i 

przedstawione ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania do 

wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii. 



7. Szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania do danej szkoły wydanego przez: 

1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego, 

2) w przypadku innych wyznań - właściwych biskupów lub zwierzchników kościołów 

lub związków wyznaniowych. 

8. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich 

uczniów, wcześniej ustalając z Dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego 

spotkania. 

9. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania oraz 

zabezpieczania gromadzonych danych zgodnie z obowiązującymi w szkole 

przepisami, wymienionymi w § 25 ust. 2. 

10. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 

11. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do 

średniej ocen, nie wpływa jednak na promocję ucznia do następnej klasy. 

12. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w 

celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią 

praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania 

rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i 

wychowawczej. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również 

inny termin rekolekcji, są przedmiotem ustaleń między organizującymi rekolekcje a 

szkołą. 

13. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki w zakresie metodyki nauczania i 

zgodności z programem prowadzą Dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

14. Szkoła organizuje naukę religii/etyki dla grupy uczniów liczącej co najmniej 7 

uczniów. W przypadku mniejszej liczby uczniów nauka religii/etyki odbywa się w 

grupach międzyszkolnych. 

15. Uczeń może uczęszczać na oba zajęcia edukacyjne: religię i etykę. 

 
§ 30 

 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne 

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły 

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w 

zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia w tym czasie opiekę w 

świetlicy szkolnej lub czytelni. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 
  



§ 31 
 

ŚWIETLICA  SZKOLNA 
 

1. W szkole działa świetlica przeznaczona dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy 

rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia im opieki muszą dłużej przebywać w szkole. 

2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i 

rekreacji. 

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w 

grupie świetlicowej nie powinna przekraczać 25. 

4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców w terminie określonym przez Dyrektora szkoły. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy, w tym odbioru dzieci, określa 

regulamin świetlicy szkolnej. 

6. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor szkoły. 

7. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły i 

składają sprawozdania ze swojej działalności. 

8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w 

zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem 

szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

9. Do zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej, 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, 

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, 

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci, 

organizowanie zajęć w tym zakresie, 

4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, 

5) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, 

6) rozwijanie samodzielności i samorządności, 

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków. 

 
§ 32 

 

BIBLIOTEKA  SZKOLNA 
 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 

uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka 

szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia 

oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco- wychowawczej, 

opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej. 
 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 



1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o 

wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów, 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z 

różnych przedmiotów. 
 

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum medialne. 
 

4. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych 

nośników cyfrowych), 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów, 

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej, 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych, kształceniu osobowości, w rozwijaniu zainteresowań i 

uzdolnień, we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego, w wyrabianiu 

wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek, 

5) rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wyrabianie nawyku czytania, 

6) propagowanie różnych stylów uczenia się, 

7) uczestnictwo, organizacja oraz pomoc i współudział w organizacji uroczystości 

szkolnych i środowiskowych, 

8) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej i historii, 

9) organizacja konkursów czytelniczych, wieczorków poetyckich, spotkań z literaturą, 

wystaw, 

10) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych, podczas przerw i 

po zakończeniu lekcji, 

11) dystrybucja podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 
 

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z: 

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w 

doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych 

i czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystaw tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w 

bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 



g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów 

multimedialnych; 

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umożliwianie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,  

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu profilaktyki i szkolnego programu 

wychowawczego oraz innych dokumentów prawa szkolnego, 

e) udostępnianie szkolnej filmoteki; 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

c) międzybiblioteczne wypożyczanie zbiorów specjalnych. 

 
§ 33 

 

Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania 

z:  

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

 
§ 34 

 

W szkole stwarza się warunki do działania na terenie szkoły wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich. Podjęcie działalności w 

szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora 

Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej 

opinii rady rodziców. 

 
§ 35 

 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem 

szkoły a szkołą wyższą lub - za zgodą Dyrektora szkoły – porozumienia zawartego między 

poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.  

 
  



§ 36 

 

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 
§ 37 

 

W szkole realizowany jest program mediacji rówieśniczych i szkolnych. 

 
§ 38 

 

GOSPODAROWANIE  PODRĘCZNIKAMI 
 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej z 

budżetu państwa stanowią własność organu prowadzącego szkołę i są przekazywane 

do biblioteki szkolnej. 

2. Szkoła nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać 

papierową, lub 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

mających postać elektroniczną, 

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je 

udostępnia. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 

nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota 

zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

4. W przypadku gdy uczeń przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku 

szkolnego jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki 

szkolnej najpóźniej w dniu przerwania nauki w Szkole Podstawowej nr 79. Zwrócone 

podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego. 

5. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły 

w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, zakupione z dotacji 

celowej budżetu państwa, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. 

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami 

edukacyjnymi, w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji celowej z 

budżetu państwa, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, przekazuje te 

podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, który wystąpi z wnioskiem 

o ich przekazanie. Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 



 
§ 39 

 

ORGANIZACJA  POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
 

1. Szkoła udziela uczęszczającym do niej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach 

określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

dotyczącego zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Organizacja pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora szkoły. 
 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 
 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole uczniowi polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

tego ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i 

czynników środowiskowych, które wpływają na jego funkcjonowanie w szkole, w 

celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania mu warunków do 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 
 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć  

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 

szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci 

pedagogiczni. 
 

5. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szkole w szczególności: 

1) w oddziałach przedszkolnych – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne 

rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a 

w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

2) w szkole: 

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

 trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły 

podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych 

oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także 

potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

 szczególnych uzdolnień; 

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 

bieżącej pracy z uczniami. 
 

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

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 



psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają 

uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej z nim pracy i informują o tym: 

1) w przypadku szkoły – wychowawcę oddziału, 

2) w przypadku oddziałów przedszkolnych  – Dyrektora szkoły.  
 

7. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców ucznia. 

8. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemne rodziców ucznia. 
 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) dyrektora szkoły, 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

7) asystenta edukacji romskiej 

8) pomocy nauczyciela, 

9) asystenta nauczyciela, 

10)  pracownika socjalnego, 

11)  asystenta rodziny, 

12)  kuratora sądowego,  

13)  organizacji pozarządowej, 

14)  innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
 

10. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z:  

1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i 

dzieci. 
 

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w 

formie: 

1) klas terapeutycznych, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijają-

cych kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeu-

tycznym, 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 



7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

8) porad i konsultacji, 

9) warsztatów. 
 

12. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania 

organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na 

trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń 

rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię odpowiedniej poradni, z 

której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Nauka w klasach 

terapeutycznych odbywa się na następujących zasadach: 

1) zajęcia prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych; 

2) nauczanie prowadzone jest według realizowanych w szkole programów nauczania, 

z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

3) liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 15; 

4) uczęszczać mogą do nich, za zgodą organu prowadzącego, w ramach posiadanych 

środków, uczniowie innej szkoły; 

5) nauka w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia lub wyeliminowania 

trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub oddziale, stanowiących powód 

objęcia ucznia pomocą w tej formie. 
 

13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i 

specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.  

 Organizowane są na następujących zasadach: 

1) udział w nich biorą uczniowie szczególnie uzdolnieni; 

2) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8. 
 

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są na następujących zasadach: 

1) udział w nich biorą uczniowie mający trudności w nauce, w szczególności w 

spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; 

2) liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8. 
 

 

15. Poszczególne zajęcia specjalistyczne organizowane są na następujących zasadach: 

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 5; 

2) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i 

zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników tych zajęć nie może 

przekraczać 4; 

3) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników tych 

zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest 

uzasadnione potrzebami uczniów. 
 



16. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z 

aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10. 
 

17. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywi-

dualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do 

przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w 

szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania 

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub 

szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
 

18. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego 

lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 
 

19. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z 

której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

20. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole program nauczania z 

dostosowaniem metod i form jego realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności 

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

21. Godzina zajęć, rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logo-

pedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu trwa 45 minut.  

22. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 21 w czasie dłuższym lub 

krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 

czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 
 

23. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje 

się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) uwzględniający zalecenia 

zawarte w tym orzeczeniu. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i 

specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem na okres na jaki wydano orzeczenie, nie 

dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 
 

24. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

oświatowego. 
 

25. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 



w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc ta jest 

udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
 

26. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 
 

27. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole, na wniosek dyrektora szkoły, zapewniają 

poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 
 

28. Zakres specjalistów wykonujących w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców 

zawodowych i terapeutów pedagogicznych określony został w rozdziale „Nauczyciele 

i inni pracownicy szkoły” statutu. 

 
§ 40 

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO 
 

1. W przypadku uczniów których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego, szkoła organizuje - na wniosek 

rodziców ucznia - takie nauczanie. 

2. W nauczaniu indywidualnym realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia może zezwolić na odstąpienie od 

realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami 

edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w 

miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania; 

4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z 

uczniem wynosi:  

1) dla uczniów klas I-III: od 6 do 8 godzin; 

2) dla uczniów klas IV-VI: od 8 do 10 godzin; 

3) dla uczniów klas VII-VIII: od 10 do 12 godzin. 

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów klas I-III 

realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów klas IV-VIII - w ciągu co 

najmniej 3 dni. 

4. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału 

klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami. 

 
§ 41 

  

1. Szkoła organizuje posiłki obiadowe dla uczniów poprzez wynajem pomieszczeń bloku 

żywieniowego (kuchni) firmie zewnętrznej. 

2. Uczniowie korzystają z posiłków w stołówce szkolnej za odpłatnością. 



3. Szkoła organizuje refundacje posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej współpracując w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Rodzinie. 

 

 

ROZDZIAŁ V 
 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY 

 

§ 42 
 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady 

wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące 

pracowników samorządowych. 

 

§ 43 

 

1. Pracownikami pedagogicznymi szkoły są osoby fizyczne, zatrudnione na 

następujących stanowiskach: 

1) dyrektor szkoły i wicedyrektor szkoły, 

2) pedagog szkolny, 

3) psycholog, 

4) nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w klasach I-III oraz nauczyciel zajęć 

edukacyjnych w klasach IV-VIII, 

5) nauczyciel bibliotekarz, 

6) nauczyciel świetlicy, 

7) nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w oddziałach 

integracyjnych (nauczyciel wspomagający). 

2. Każdy pracownik pedagogiczny i niepedagogiczny zobowiązany jest do podjęcia 

wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom. 

Zadania osób zatrudnionych w szkole szczegółowo reguluje przydzielony im „Zakres 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności”. Dyrektor szkoły może zlecać 

pracownikom szkoły dodatkowe zadania. 

 
§ 44 

 

WICEDYREKTOR  SZKOŁY 
 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 



 

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę Dyrektor szkoły może utworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
 

3. Zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora określa Dyrektor 

szkoły. 
 

4.  W wypadku nieobecności Dyrektora, wicedyrektor jest zobowiązany do 

reprezentowania Dyrektora szkoły, po otrzymaniu pisemnego upoważnienia. 

 

§ 45 
 

ZAKRES  ZADAŃ,  UPRAWNIEŃ  I  ODPOWIEDZIALNOŚCI  NAUCZYCIELI 
 

1. Do zadań nauczyciela należy: 

1) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, zgodnej z planem 

pracy szkoły; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów; 

4) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

uczniów; 

5) pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych wg ustalonego planu 

dyżurów; 

6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej; 

7) wnioskowanie o wzbogacenie warsztatu pracy lub jego modernizację do dyrekcji 

szkoły; 

8) informowanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o zakresie treści 

programowych nauczanych przez siebie zajęć edukacyjnych oraz o zasadach 

oceniania; 

9) informowanie na bieżąco uczniów i ich rodziców, wychowawcy klasy, Dyrektora 

szkoły oraz Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich 

uczniów; 

10) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: 

a) pracach zespołu samokształceniowego, 

b) posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze szkoleniowym, 

c) konferencjach metodycznych oraz spotkaniach z doradcą metodycznym, 

d) innych formach doskonalenia zawodowego; 

11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej; 

12) przedstawianie Dyrektorowi szkoły swojego planu pracy na dany rok szkolny, na 

początku każdego roku szkolnego, w terminie określonym przez Dyrektora; 

13) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej. 
 

2. Nauczyciel jest uprawniony do: 

1) decydowania w sprawie doboru metod i form nauczania, podręczników i środków 

dydaktycznych do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych,  

2) współdecydowania o planie pracy szkoły na dany rok szkolny, 



3) ustalania bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych ocen postępów swoich 

uczniów, 

4) współdecydowania o ocenie zachowania uczniów, 

5) wnioskowania w sprawach dotyczących nagród i wyróżnień dla uczniów. 
 

3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność: 

1) służbową: 

a) za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych stosownie do realizowanego 

programu i warunków w jakich działa, 

b) stan powierzonego mu sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych; 

2) cywilną i karną: 

a) za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie 

prowadzonych przez niego zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz przerw 

międzylekcyjnych, podczas których pełni dyżur, 

b) za tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem 

powierzonych mu uczniów, 

c) nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub w 

sytuacjach nadzwyczajnych (np. wybuchu pożaru). 
 

4. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków służbowych i w związku z ich pełnieniem 

korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach 

określonych w ustawie Kodeks Karny. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły 

zobowiązani są z urzędu do występowania w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla 

nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

 
§ 46 

 

NAUCZYCIELE  WSPOMAGAJĄCY  
 

1. Nauczyciel wspomagający współorganizuje kształcenie integracyjne z 

uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

Do jego zadań należy: 

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz 

realizowanie, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami zintegrowanych 

działań i zajęć określonych w programie; 

2) prowadzenie, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy 

wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w 

zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych 

przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielanie pomocy metodycznej nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w 

klasach integracyjnych, 

5) dostosowywanie wyposażenia sal lekcyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, 

6) propagowanie idei integracji w środowisku lokalnym, 



7) aktywne uczestniczenie w szkoleniach podnoszących jakość pracy, 

8) współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i pielęgniarką szkolną, 

9) ścisłe współdziałanie z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne w zakresie 

planowania, przygotowywania i realizacji procesu kształcenia: 

a) modyfikowania i indywidualizowania programów nauczania, 

b) ustalania wymagań dostosowanych do możliwości ucznia 

10) opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych, 

11) systematyczne dokumentowanie osiągnięć ucznia, 

12) współpraca z rodzicami w postaci zebrań, spotkań indywidualnych, otwartych zajęć 

warsztatowych. 

 
§ 47 

 

NAUCZYCIEL  WYCHOWAWCA  
 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca oraz wychowawca wspierający 

zwany „drugim wychowawcą”, który przejmuje prawa i obowiązki w przypadku 

nieobecności nauczyciela wychowawcy. 
 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 
 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 

4. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy: 

1) przewodniczenie pracom zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się i 

przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form 

życia zespołowego, sprzyjających rozwojowi indywidualnemu uczniów i 

integrujących zespół klasowy, 

5) ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami w celu udzielania im pomocy w działaniach 

wychowawczych wobec ich dzieci oraz uzyskania od nich pomocy w swoich 

działaniach wychowawczych, 

c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 

7) współdziałanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w jego klasie 

wychowawczej, 

8) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 



9) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami, a 

innymi członkami społeczności szkolnej, 

10) ciągłe doskonalenie swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej, 

11) rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania problemów życiowych, 

12) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów, w tym także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

13) informowanie na bieżąco rodziców uczniów o wynikach nauczania i problemach w 

zakresie kształcenia i wychowania ich dzieci, 

14) współdziałanie z pedagogiem szkolnym i Radą Rodziców w celu uzyskania 

wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków, 

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału oraz indywidualnej dokumentacji 

każdego ucznia. 
 

5. Nauczyciel wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania wraz z samorządem klasowym i rodzicami uczniów w 

kwestiach dotyczących planu działań wychowawczych i tematyki godzin do 

dyspozycji wychowawcy, 

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od kierownictwa szkoły oraz innych placówek wspomagających 

szkołę, 

3) ustalenia z oddziałową radą rodziców własnych form nagradzania i motywowania 

swoich wychowanków, 

4) ustalenia ostatecznej (po konsultacjach) oceny zachowania swoich wychowanków. 
 

6. Wychowawca oddziału jest ponosi odpowiedzialność za poziom opieki i pomocy 

indywidualnej dla uczniów swojej klasy, będących w trudnej sytuacji szkolnej lub 

społeczno-wychowawczej.  
 

7. Odwołania z funkcji wychowawcy, lub „drugiego wychowawcy” klasy dokonuje 

Dyrektor Szkoły w następujących przypadkach: 

1) na wniosek Rady Pedagogicznej ze względów etyczno-moralnych; 

2) w przypadku długiej absencji nauczyciela wychowawcy. 

 
§ 48 

 

NAUCZYCIEL  BIBLIOTEKARZ 
 

1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i innych źródeł informacji poprzez: 

a) umożliwienie korzystania ze zbiorów biblioteki w czasie lekcji, podczas przerw i 

po lekcjach, 

b) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów i dokumentów takich 

jak: lektury, literatura popularnonaukowa, wydawnictwa informacyjne, 

albumowe, czasopisma, płyty i inne nośniki cyfrowe, 



c) opracowywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych i materiałów 

informacyjnych oraz wykorzystanie ich do udzielania informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia 

informacyjną poprzez: 

a) prowadzenie lekcji bibliotecznych, 

b) wspieranie pracy dydaktyczno- wychowawczej wszystkich nauczycieli, 

c) systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki 

(katalogi, bibliografie), 

d) wybór, gromadzenie i udostępnianie wszelkich materiałów wspomagających 

pracę nauczycieli i uczniów, 

e) poszerzanie zbiorów bibliotecznych o nieksiążkowe nośniki informacji 

(wideoteka, płytoteka, audiobooki) 

f) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

g) rozpoznawanie i zaspokajanie, w ramach możliwości, zgłaszanych potrzeb 

czytelniczych, 

h) podejmowanie różnych form indywidualnej pracy z uczniami z zakresu edukacji 

czytelniczej, rozbudzania wrażliwości na piękno języka ojczystego, 

motywowanie do poznawania literatury i różnorodnych tekstów kultury, pomoc 

w przezwyciężaniu trudności w nauce, nabywanie sprawności w samodzielnym 

wzbogacaniu wiedzy i w wyszukiwaniu informacji, 

i) doradztwo w sprawach czytelnictwa, promocja księgozbioru biblioteki oraz 

nowości wydawniczych i bibliotecznych; 

3) prowadzenie sprawozdawczości bibliotecznej; 

4) organizowanie różnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez: 

a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych i akcjach społecznych w regionie, 

b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizo-

wanie wystaw, pokazów, spotkań, 

c) organizowanie konkursów czytelniczych, poetyckich, recytatorskich i innych we 

współpracy z nauczycielami, 

d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne miasta; 

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) konkursy czytelnicze, wieczorki poetyckie, spotkania z pisarzami, 

b) propagowanie literatury wspierającej zainteresowania uczniów, 

c) wdrażanie do umiejętnego wyszukiwania informacji w zbiorach bibliotecznych, 

d) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

6) gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie uczniom podręczników oraz 

przekazywanie materiałów ćwiczeniowych. 

 
  



§ 49 
 

PEDAGOG  SZKOLNY 
 

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpozna-

nych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych-profilaktyczno wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, przy udziale 

rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

                
§ 50 

 

PSYCHOLOG  SZKOLNY 
 

Do obowiązków psychologa należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych 

uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych, a także wspieranie mocnych 

stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 

określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, 

wynikających z programu wychowawczego szkoły. 

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

 
  



§ 51 
 

LOGOPEDA 
 

Do zadań logopedy należy: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie 

pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we 

współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w 

zależności od rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, 

5) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

  
§ 52 

 

DORADCA  ZAWODOWY 
 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

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

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

6) wspieranie nauczycieli i  innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 53 

 

TERAPEUTA  PEDAGOGICZNY 
 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w 

życiu szkoły, 



3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów, 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i 

ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 54 
 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 
 

1. W celu realizacji zadań statutowych w szkole tworzy się zespoły nauczycielskie, do 

których należą: 

1) zespoły nauczycieli poszczególnych oddziałów tworzone przez wszystkich 

nauczycieli uczących w danym  oddziale. Do zadań zespołu nauczycieli danego 

oddziału należy: 

a) ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania dla danego oddziału, 

b) modyfikowanie szkolnego zestawu programów nauczania dla danego oddziału 

w miarę potrzeb i możliwości uczęszczających do niego uczniów, 

c) wybór  zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

d) współpraca w realizacji w danym oddziale programu wychowawczego- 

profilaktycznego szkoły, 

e) współpraca mająca na celu optymalne wsparcie uczniów oddziału w procesie 

ich edukacji i wychowania oraz rozwijania ich zainteresowań; 

2) zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzone dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniów 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w 

skład których wchodzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z danym 

uczniem. Do zadań tego zespołu należy: 

a) opracowanie dla danego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

jego funkcjonowania i przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w posiadanym 

przez niego orzeczeniu, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, 



b) dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym, z uwzględnieniem oceny 

efektywności programu i dokonywanie, w miarę potrzeb, modyfikacji 

programu; 

3) zespoły problemowo-zadaniowe, powoływane w celu wykonania określonych 

zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły; 

4) inne zespoły w zależności od bieżących potrzeb szkoły. 

2. Pracami danego zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący zespołu, powołany 

przez Dyrektora szkoły. 

 
§ 55 

 

PRACOWNICY  NIEPEDAGOGICZNI 
 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni, do których należą: 

1) główny księgowy, 

2) pracownik d/s płac, 

3) kierownik gospodarczy, 

4) specjalista administracyjny (sekretarz szkoły), 

5) woźni, 

6) dozorca, 

7) konserwatorzy, 

8) sprzątaczki. 

2. Zadania pracowników niepedagogicznych określają przydzielone im zakresy 

czynności. 

3. W wykonywaniu swoich zadań służbowych pracownicy niepedagogiczni 

uwzględniają sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań 

wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
 

UCZNIOWIE 

 
§ 56 

 

POSTĘPOWANIE  REKRUTACYJNE 
 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 

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

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. 



3. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 

4. Terminy zapisów, rekrutacji oraz składania dokumentów do klasy pierwszej podawane 

są każdego roku do informacji publicznej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

nr 79 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły. 

 
§ 57 

 

SPEŁNIANIE  OBOWIĄZKU  SZKOLNEGO 
 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. 

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

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli 

dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez odpowiednią poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z 

obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, odracza - na wniosek rodziców -  

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 musi zostać złożony w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Do wniosku dołącza 

się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez odpowiednią publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

7. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

8. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone na wniosek 

rodziców nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 9 lat.  

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9 dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną odpowiednią poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 



11. Dziecko, o którym mowa w ust. 9 i 10, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 

12. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. 

13. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe 

w obwodzie szkoły. 

14. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

15. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w szkole.  

 
§ 58 

 

STRÓJ  SZKOLNY 
 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia 

stosownego stroju.   

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój 

galowy:  

1) dziewczęta: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica albo granatowe lub 

czarne spodnie, 

2) chłopcy: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy, określony 

przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu. 

 
§ 59 

 

PRAWA  UCZNIA 
 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju, 



3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, przerw świątecznych i ferii, 

5) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i 

zachowania, 

9) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz ochrony 

przed wszelkimi formami przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej, a także 

ochrony i poszanowania godności osobistej, 

10) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

12) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

13) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i 

uzdolnienia,  

14) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

15) bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie 

przewozu do szkoły, 

16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i 

ulepszeń w życiu klasy i szkoły, 

17) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

18) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne 

prawo wyborcze), 

19) zmiany oddziału na pisemny i uzasadniony wniosek rodziców, z tym, że decyzję o 

przeniesieniu podejmuje Dyrektor szkoły po uprzednim zbadaniu zasadności 

wniosku, 

20) składania wniosków i opinii za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji 

wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów, 

21) korzystania ze stałej bądź doraźnej pomocy materialnej, której szkoła może udzielić 

w przypadku, gdy posiada środki na ten cel. 
 

 
§ 60 

 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) Dyrektora szkoły. 



2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć do Dyrektora szkoły skargę w przypadku 

nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o 

Prawach Dziecka. 

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

5. Skarga rozpatrywana jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej złożenia. 

 
§ 61 

 

OBOWIĄZKI  UCZNIA 
 

1. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły,                

a zwłaszcza:  

1) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

2) punktualne przybywanie na zajęcia; 

3) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelna praca nad 

poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności oraz uczestniczenie w wybranych przez 

siebie zajęciach pozalekcyjnych; 

4) właściwe zachowanie się w trakcie zajęć edukacyjnych: 

a) aktywny udział w zajęciach i stosowanie się do poleceń nauczyciela, 

b) zachowywanie podczas lekcji należytej uwagi, 

c) nie rozmawianie z innymi uczniami, 

d) zabieranie głosu tylko po upoważnieniu przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia; 

5) systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i odrabianie zadanych 

prac domowych; 

6) kulturalne i godne zachowanie zarówno w szkole jak i poza jej murami, dbanie o 

dobre imię szkoły i jej tradycje; 

7) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

8) dbanie o piękno mowy ojczystej; 

9) przedstawianie wychowawcy oddziału usprawiedliwień nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych w terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły; 

10) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów i koleżanek: zakazane jest 

palenie tytoniu, e-papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz 

innych substancji odurzających; 

11) zachowywanie się w taki sposób, aby nie stwarzać sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa zarówno własnego jak i innych osób; 

12) przestrzeganie zasad kultury życia społecznego, a w szczególności: 

a) okazywanie szacunku zarówno osobom dorosłym: nauczycielom, innym 

pracownikom szkoły i rodzicom jak i koleżankom i kolegom, 

b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, 

c) szanowanie poglądów i przekonań innych osób, 

d) poszanowanie wolności i godności osobistej innych osób; 



e) zachowanie tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, za wyjątkiem sytuacji, w których zachowanie 

tajemnicy odbywało się ze szkodą dla dobra ogółu lub powodowało zagrożenie 

zdrowia lub życia; 

13) dbanie o higienę osobistą i schludny wygląd: zabronione jest noszenie biżuterii, 

farbowanie włosów, makijaż;  

14) przestrzeganie obowiązku noszenia odpowiedniego codziennego stroju szkolnego, a 

w przypadku uroczystości szkolnych – stroju galowego; 

15) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

16) dbanie o mienie szkoły oraz jej estetyczny wygląd, zarówno wewnątrz budynku jak 

i na terenie  wokół szkoły; za zniszczone przez ucznia mienie szkolne 

odpowiedzialność materialna ponoszą jego rodzice, którzy zobowiązani są do 

osobistego naprawienia zniszczonego przez ucznia mienia lub pokrycia kosztów 

jego naprawy albo zakupu nowego mienia; 

17) przestrzeganie zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych, a także 

rejestrowania obrazu i dźwięku bez zgody osoby fotografowanej i / lub nagrywanej; 

18) podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedago-

gicznej oraz ustaleniom szkolnego Samorządu Uczniowskiego i samorządu 

klasowego; 

 

§ 62 
 

ZASADY  USPRAWIEDLIWIANIA  NIEOBECNOŚCI 
 

1. Nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwiane są na 

następujących zasadach: 

1) nieobecność ucznia zostaje usprawiedliwiona po okazaniu pisemnego 

usprawiedliwienia rodziców w „Dzienniczku ucznia” lub zwolnienia lekarskiego; 

2) usprawiedliwienie uczeń dostarcza wychowawcy lub drugiemu wychowawcy w 

ciągu tygodnia po powrocie do szkoły; 

3) rodzice mogą również usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka poprzez 

dziennik elektroniczny, wysyłając wychowawcy odpowiednią wiadomość; 

4) w wyjątkowych wypadkach rodzice mogą usprawiedliwić nieobecność swojego 

dziecka w formie ustnej; 

2. Uczeń nie może zostać zwolniony do domu / opuścić terenu szkoły zanim nie skończą 

się zajęcia przewidziane w jego planie lekcji tego dnia, o ile nie posiada zwolnienia 

napisanego w „Dzienniczku ucznia” przez rodziców lub prośba o zwolnienie z lekcji 

nie zostało wcześniej wysłana wychowawcy przez dziennik elektroniczny. W 

przypadku, gdy uczeń opuści teren szkoły bez uprzedniego przedłożenia zwolnienia, 

jego nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona. 

 

  



§ 63 

 

Na terenie szkoły uczniów obowiązuje, poza wyjątkowymi przypadkami, kiedy odbywa się 

to za zgodą nauczyciela, zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkiego 

typu urządzeń elektronicznych służących wykonywaniu zdjęć lub nagrywaniu obrazu i 

dźwięku. 

 
§ 64 

 

NAGRODY  I  KARY 
 

1. Uczeń może zostać nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

2) wzorowe zachowanie, 

3) wzorową postawę obywatelską, 

4) wybitne osiągnięcia. 

2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców, 

3) pochwałę ustną Dyrektora szkoły w czasie uroczystości szkolnej, 

4) list pochwalny skierowany do rodziców, 

5) trwały wpis do kroniki szkolnej, 

6) nagrody książkowe lub inne nagrody rzeczowe, przyznane przez wychowawcę, 

Dyrektora Szkoły lub Radę Rodziców, 

7) wyróżnienie absolwentów z najwyższą średnią na forum szkoły. 

3. Za niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz 

powszechnie przyjętych norm zachowania uczeń może zostać ukarany. 

4. Uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) wpisanie uwagi do „Dzienniczka ucznia”, 

2) rozmowa ostrzegawcza nauczyciela z uczniem w obecności wychowawcy klasy 

oraz dyrektora lub wicedyrektora, 

3) wezwanie rodziców przez wychowawcę klasy i rozmowa ostrzegawcza z uczniem 

w ich obecności, 

4) odsunięcie od udziału w imprezie klasowej lub szkolnej (dyskoteka, wycieczka, 

wyjście do kina) 

5) obniżenie oceny zachowania, 

6) nagana Dyrektora szkoły w formie pisemnej, 

7) przeniesienie do równoległej klasy na mocy decyzji Rady Pedagogicznej. 

5. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady 

Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły. 

6. W przypadku gdy uczeń systematycznie utrudnia realizację obowiązku szkolnego 

innym uczniom poprzez: 

1) poważne zakłócanie procesu dydaktycznego; 

2) uniemożliwianie normalnej pracy szkoły; 



3) rażące zachowania i występki oraz wywieranie demoralizującego wpływu na 

innych uczniów, 

może zostać – na wniosek Dyrektora Szkoły – przeniesiony przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty do innej szkoły.  

7. Dyrektor występuje o przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek Rady 

Pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie innych kar nie wpłynęło na poprawę zachowania ucznia oraz gdy 

2) uczeń w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność, godność i dobra osobiste 

ucznia. 

9. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec 

niego kary. 

10. W związku z zaistniałą sytuacją uczeń może złożyć Radzie Pedagogicznej wyjaśnienia 

w formie ustnej lub na piśmie. 

11. Od kary nałożonej przez wychowawcę uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się do 

Dyrektora szkoły w formie pisemnej, w terminie 7 dni. Dyrektor szkoły w terminie 7 

dni rozpatruje odwołanie i pisemnie informuje o rozstrzygnięciu. Dyrektor może przy 

tym zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

12. Od kary nałożonej przez Dyrektora szkoły uczeń i jego rodzice mają prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
 

RODZICE 

 
§ 65 

 

Niezależnie od uprawnień Rady Rodziców, rodzice uczniów szkoły mają prawo do:  

1) poznania zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych dotyczących danej klasy i całej 

szkoły; wychowawca opracowuje plan wychowawczy oddziału w porozumieniu z 

rodzicami;  

2) poznania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami celem uzyskania pełnej i rzetelnej 

informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, w szczególności 

informacji dotyczącej zachowania oraz postępów i przyczyn trudności w nauce ich 

dzieci: 

a) na zebraniach rodzicielskich, 

b) podczas indywidualnych konsultacji w ustalonym wcześniej terminie, 

c) poprzez konsultacje z pedagogiem i psychologiem oraz pielęgniarką szkolną; 

4) korzystania z porad pedagoga i psychologa szkolnego; 



5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swego dziecka; 

6) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

7) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli i 

przekazywania ich Dyrektorowi szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny (Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty), bezpośrednio lub za 

pośrednictwem swych reprezentantów; 

8) uczestnictwa w pracach Rady Rodziców. 

 
§ 66 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, wynikających z 

ustawowego obowiązku szkolnego, należy: 

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) wspieranie procesu nauczania i wychowania dziecka; 

3) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

4) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

5) informowanie Dyrektora szkoły przez rodziców dziecka, które mieszka w jej 

obwodzie o realizacji obowiązku szkolnego poprzez uczęszczanie do szkoły za 

granicą lub uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym 

innego państwa w Polsce. 

 

§ 67 

 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i 

wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców 

oraz konsultacje i zebrania rodzicielskie, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy 

w semestrze. 

3. Rodzice uczestniczą w zebraniach rodzicielskich. W przypadku, gdy rodzic nie może 

wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować 

się z wychowawcą w innym terminie. 

4. Informację o terminach zebrań z rodzicami w ciągu całego roku szkolnego podaje się 

na pierwszym zebraniu z rodzicami na początku każdego roku szkolnego, a ponadto: 

przed każdym zebraniem informację tą przekazuje się rodzicom ponownie poprzez 

wpisy w dzienniczkach ucznia oraz zamieszcza się ją na stronie internetowej szkoły. 

5. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia 

szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami 

oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie.  

Z uwagi na nieobecność rodzic zobowiązany jest samodzielnie zapoznać się z tą 

informacją kontaktując się bezpośrednio z wychowawcą klasy, do której uczęszcza 

jego dziecko. 



6. Ponadto rodzice mogą uzyskać w szkole informacje na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce. 

 
§ 68 

 

Rodzice ponoszą pełną finansowo-prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia 

mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód 

ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 
 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  OCENIANIA 

 

§ 69 
 

Ogóle zasady oceniania wewnątrzszkolnego 
 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania  -  w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

statucie szkoły, 

oraz formułowaniu oceny. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły.  

 

§ 70 
 

Cele oceniania wewnątrzszkolnego 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego, które 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 mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie uczniowi 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. 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, które mają mu 

pomóc w uczeniu się, poprzez wskazywanie co robi dobrze, a co i w jaki sposób 

należy poprawić oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

§ 71 
 

Zakres oceniania wewnątrzszkolnego 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć zorganizowanych 

przez szkołę w celu umożliwienia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności w celu nauki języka 

oraz własnej historii i kultury, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania przez ucznia wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

§ 72 
 

Informowanie o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania  
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 



2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 73 
 

Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

porozumienia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z władzami Kościoła 

Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych 

kościołów i związków wyznaniowych. 

 

§ 74 
 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych  
 

1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 1 dostosowuje się 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 w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

udzielających w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

 

§ 75 
 

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 



2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

 

§ 76 
 

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę 

uzasadnia ją. 

 

§ 77 
 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi na lekcji, a 

jego rodzicom w godzinach pracy szkoły, w dogodnym dla rodzica i nauczyciela 

terminie oraz w uzgodnionej przez nauczyciela i rodzica formie. 

2. Pisemne prace uczniów danej klasy są przechowywane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów do końca danego roku szkolnego tj. do dnia 31 sierpnia. 

 
OCENIANIE  W  KLASACH  I - III  (§§ 78 - 81) 

 

§ 78 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów  na pierwszym etapie 

edukacyjnym ma charakter wyłącznie opisowy. Obejmuje ono w szczególności: 

1) bieżące obserwowanie uczniów i odnotowywanie wyników obserwacji w 

dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczycieli, 

2) przygotowywanie śródrocznej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i 

zachowania ucznia na KARCIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA,  

3) przygotowywanie rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i 

zachowania ucznia w formularzu świadectwa promocyjnego. 

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 
§ 79 

 

1. Ocena opisowa jest informacją o postępach ucznia, jego wkładzie pracy we własny 

rozwój. 

2. Nauczyciel na bieżąco ocenia pracę ucznia na lekcji stosując komentarz słowny lub 

pisemny w zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń lub w dzienniczku ucznia. 

3. Cząstkowe oceny umiejętności uczniów uzyskane przez nich z poszczególnych 

rodzajów edukacji (polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej i in.) 

zostają szczegółowo omówione wg kryteriów oceniania nauczyciela prowadzącego te 

zajęcia. 
 



4. W II semestrze klasy trzeciej nauczyciel wprowadza w ocenianiu bieżącym obok ocen 

opisowych (komentarzy słownych) cząstkowe oceny wyrażone cyfrą w skali od 6 do 

1, zgodnie ze szkolnym systemem oceniania przyjętym w klasach IV-VIII, opisanym 

w § 84 ust. 1 Statutu.  

 
§ 80 

 

W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową. Zapisy obserwacji zachowania 

uczniów są notowane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz dzienniczku ucznia. 

 
§ 81 

 

1. Po zakończeniu I semestru rodzice uczniów kl. I–III  otrzymują „Karty osiągnięć 

ucznia”, w których nauczyciel informuje o postępach lub braku postępów dziecka z 

zakresu kształcenia zintegrowanego oraz zachowania, natomiast z religii i etyki uczeń 

otrzymuje ocenę wyrażoną cyfrą. 

2. Klasyfikacja roczna klas I–III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć i rocznej opisowej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, z tym że 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. 

3. Podczas spotkania z rodzicami przed zakończeniem  roku szkolnego rodzice uczniów     

kl. I–III  otrzymują ustną  informację o przewidywanej ocenie opisowej  z zakresu 

kształcenia zintegrowanego oraz zachowania, natomiast z religii i etyki proponowaną 

ocenę wyrażoną cyfrą. 

4. W przypadku uczniów, którzy nie opanowali podstawowych kompetencji 

przewidzianych dla danego etapu nauczania nauczyciel  przekazuje rodzicom pisemną 

informację o braku  postępów ucznia. 

 
OCENIANIE  W  KLASACH  IV–VIII (§§ 82 - 85) 

 

§ 82 
 

1. Począwszy od klasy IV, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne  

z zajęć edukacyjnych, ustala się według następującej skali: 

1) stopień „celujący”  -  6 

2) stopień „bardzo dobry”  -  5 

3) stopień „dobry”  -  4 

4) stopień „dostateczny”  -  3 

5) stopień „dopuszczający”  -  2 

6) stopień „niedostateczny”  -  1 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-11-2017&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-11-2017&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-11-2017&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-11-2017&qplikid=1#P1A329


2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od „2” do „6” 

(czyli od stopnia „dopuszczający” do stopnia „celujący”). 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest stopień „niedostateczny” czyli „1”. 

 

§ 83 
 

Szczegółowe kryteria ustalania ocen 
 

1. Stosuje się następujące kryteria ustalania ocen dla uczniów: 
 

1) Stopień „celujący” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą 

programową w danej klasie,  

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy lub  

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.  

2) stopień „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował duży zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach; 

3) stopień „dobry” otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w 

podstawach programowych,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) stopień „dostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w 

danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w 

podstawach programowych,  

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności; 

5) stopień „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie wykluczają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z tego przedmiotu w 

ciągu dalszej nauki,  



b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne, o 

niewielkim stopniu trudności; 

6) stopień „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej  danych zajęć edukacyjnych, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu,  

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i 

umiejętności.  

2. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w szczególności w 

klasie integracyjnej) stosuje się następujące kryteria ustalania ocen: 
 

1) Stopień „celujący” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z programu 

nauczania dostosowanego do jego możliwości w danej klasie 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dostosowanego do 

jego możliwości, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w 

konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych i innych, kwalifikując 

się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia; 
 

2) Stopień „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował duży zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu dostosowanym do jego możliwości, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania 

dostosowanym do jego możliwości, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) Stopień „dobry” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania dostosowanym do 

jego możliwości, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) Stopień „dostateczny” otrzymuje uczeń, który 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

dostosowanym do jego możliwości, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne z pomocą 

nauczyciela; 

5) Stopień „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który 

a) ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania dostosowanym do jego możliwości, 



b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) elementarnych zadań teoretycznych i 

praktycznych nawet z pomocą nauczyciela, ale wykazuje chęci i podejmuje 

próby wykonania tych zadań; 

6) Stopień „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

dostosowanym do jego możliwości, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) elementarnych zadań teoretycznych i 

praktycznych nawet z pomocą nauczyciela, nie wykazuje żadnych chęci i nie 

podejmuje jakiejkolwiek próby wykonania tych zadań. 
 

3. W przypadku uczniów, o których mowa w § 74 ust. 1 pkt 1-5, którym dostosowuje się 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, przy ustalaniu ocen z poszczególnych przedmiotów 

nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę chęci i wysiłek wkładany przez 

ucznia w wykonywanie zleconych mu zadań. 

4. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Największą wagę mają oceny z prac klasowych i sprawdzianów, oceny za zajęcie 

punktowanego miejsca w konkursach przedmiotowych począwszy od szczebla 

miejskiego wzwyż, dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz zadań 

projektowych. – wagę poszczególnych ocen cząstkowych, które otrzymuje uczeń 

ustala nauczyciel w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  

5. Przy ustalaniu oceny rocznej będzie brana pod uwagę ocena śródroczna. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, zajęć 

artystycznych, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany 

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. 

7. 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. 

8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami wydanymi przez 

ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 

ocenę klasyfikacyjną 



10. Warunki i tryb uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych 

określają w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, z którymi zapoznają uczniów i ich 

rodziców na początku każdego roku szkolnego.  

Ocena ta może zostać podwyższona m.in. za: 

1) aktywność na lekcjach, nagradzaną „plusami”, 

2) aktywny udział w konkursach przedmiotowych , zawodach i imprezach 

sportowych, 

3) systematyczne przystępowanie do poprawy słabszych ocen, 

4) systematyczne uzyskiwanie pozytywnych ocen za zadania dodatkowe „dla 

chętnych”, proponowane przez nauczyciela, 

5) inne formy aktywności ucznia, przewidziane przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów w Przedmiotowych Zasadach Oceniania i uzgodnione z nauczycielem 

(np. przygotowanie prezentacji multimedialnej, albumu na wybrany temat ). 

 
§ 84 

 

Szczegółowe zasady oceniania bieżącego 
 

1. W ocenianiu bieżącym obowiązują następujące oceny cząstkowe (stopnie) z zajęć 

edukacyjnych: 

1) stopień „celujący”  (cel) -  6 

2) stopień „bardzo dobry”  (bdb) -  5 

3) stopień „dobry” (db) -  4 

4) stopień „dostateczny”  (dst) -  3 

5) stopień „dopuszczający”  (dop) -  2 

6) stopień „niedostateczny” (ndst) -  1 

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–„ w ocenach „5+”, „5–”, „4+”, „4–”, „3+”,  

„3–” i „2+”. 

3. Prace pisemne takie jak: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki są oceniane według 

skali procentowej odniesionej do ogólnej liczby punktów przewidzianej dla danej 

pracy pisemnej. Przy przeliczaniu uzyskanego wyniku procentowego na ocenę 

obowiązuje skala: 

1) „celujący” (6)  -  100 % punktów możliwych do uzyskania, 

2) „bardzo dobry” (5)  -  91 % do 99%  punktów możliwych do uzyskania, 

3) „dobry” (4)  -  71% do 90%  punktów możliwych do uzyskania, 

4) „dostateczny” (3)  -  51 % do 70%  punktów możliwych do uzyskania, 

5) „dopuszczający” (2)  - 31% do 50%  punktów możliwych d-o uzyskania, 

6) „niedostateczny” (1)  -  0% do 30%  punktów możliwych do uzyskania. 

4. W ciągu całego roku szkolnego przewiduje się następujące pisemne formy 

sprawdzania wiedzy: 

1) prace klasowe i sprawdziany, w tym również w formie testowej, 

2) kartkówki (10 - 20 minutowe). 



5. W ciągu jednego dnia nauki uczniowie danej klasy mogą mieć tylko jedną dłuższą 

(trwającą min. 1 godzinę lekcyjną) pracę pisemną, a w ciągu tygodnia kalendarzowego 

(od poniedziałku do piątku) nie więcej niż dwie takie prace. Informację o 

zapowiedzianej pracy pisemnej nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z 

tygodniowym wyprzedzeniem, aby uniknąć ich nagromadzenia. 

6. Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn 

losowych nie może pisać ich w wyznaczonym dla klasy terminie, powinien to uczynić 

w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły, ustalając termin z nauczycielem. 

Nauczyciel może wyznaczyć termin pisania pracy po zajęciach obowiązkowych. 

7. Uczeń, który nie dopełnił obowiązku napisania zaległej pracy klasowej otrzymuje 

ocenę niedostateczną.  

8. Prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem pisemnym lub ustnym, uczeń 

powinien otrzymać w terminie 2 tygodni od dnia ich napisania. 

9. W ciągu ostatnich 2 tygodni poprzedzających termin klasyfikacji w danym semestrze, 

weryfikacja wiedzy nie powinna dotyczyć całego materiału, a najwyżej 3 ostatnich 

lekcji. 

10. Aktywne uczestnictwo ucznia w lekcji i poprawne rozwiązywanie zadań, problemów, 

formułowanie wniosków itp. nagradzane jest plusami („+”). W przypadku 

przedmiotów nauczanych w wymiarze 1-2 godz. tygodniowo uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą za uzyskanie trzech plusów, w przypadku przedmiotów nauczanych w 

wymiarze powyżej 2 godz. tygodniowo uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za 5 

plusów.  

11. W przypadku nieprzygotowania się ucznia do lekcji obowiązują następujące zasady: 

1) o ile dane zajęcia realizowane są w wymiarze większym niż 1 godzina 

tygodniowo uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji (np. brak 

zadania domowego) 2 razy w semestrze, o ile odbywają się w wymiarze 1 

godziny w tygodniu - 1 raz w semestrze. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w 

dzienniku lekcyjnym; 

2) fakt braku przygotowania uczeń musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 

Jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną; 

3) zgłoszenie nieprzygotowania się do lekcji nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych 

prac pisemnych, z zastrzeżeniem sytuacji, w których praca ta odbywa się 

bezpośrednio po powrocie ucznia do szkoły po dłuższej, usprawiedliwionej 

nieobecności; 

4) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, trwającej 3-5 dni uczniowi 

przysługują po powrocie do szkoły trzy dni na uzupełnienie zaległości, podczas 

których nie jest oceniany; w przypadku nieobecności trwającej powyżej 1 

tygodnia termin uzupełnienia zaległości uczeń uzgadnia z nauczycielem; 

12. Uczeń ma prawo do poprawiania ocen na następujących zasadach: 

1) ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy pisemnej  (pracy klasowej lub 

sprawdzianu)  uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia jej 

otrzymania. 

O poprawie pozostałych ocen decyduje nauczyciel danego przedmiotu; 



2) sprawdzoną pracę poprawkową opatrzoną recenzją / komentarzem pisemnym lub 

ustnym, uczeń powinien otrzymać w terminie 2 tygodni od dnia jej napisania; 

13. Za pracę w kole przedmiotowym uczeń może otrzymać cząstkową: „dobry”, „bardzo 

dobry” lub „celujący” z odpowiedniego przedmiotu. 

14. Za zajęcie I, II lub III miejsca w finale konkursu uczeń nagradzany jest w ocenianiu 

bieżącym oceną „celujący”. 

15. Przepisywanie wypracowań lub ich fragmentów z Internetu i innych źródeł oraz 

prezentowanie ich jako własnych i samodzielnych jest zabronione. Za takie 

nieuczciwe praktyki uczeń otrzymuje stopień niedostateczny.  

16. Przepisywanie zadań domowych lub odpisywanie wiadomości w czasie sprawdzianów 

od kolegów lub koleżanek, z zeszytu, „ściąg” oraz innych źródeł, podpowiadanie w 

czasie odpowiedzi ustnych albo pisemnych jest zabronione i zagrożone karą wg 

uznania nauczyciela. 

 
§ 85  

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania 
 

1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują własne 

Przedmiotowe Zasady Oceniania, zawierające informacje o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z danych zajęć 

edukacyjnych, 

2) kryteriach oceniania, wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych, 

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z danych 

zajęć edukacyjnych. 

2. Uczniowie otrzymują informację o Przedmiotowych Zasadach Oceniania na 

pierwszych zajęciach z danym nauczycielem w rozpoczynającym się roku szkolnym a 

rodzice - na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. 

3. Zapisy w Przedmiotowych Zasadach Oceniania nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 

 

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW (§§ 86 - 91) 
 

§ 86 
 

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 co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w 

nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia. 
 

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

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 

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

że w klasach I-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. 
 

5. Klasyfikację roczną przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku 

szkolnego. 

6. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

ósmej oraz 

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

się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo 

niższych oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej. 
 

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej. 
 

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

zachowania.  
 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 87 
 

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 

ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) nie później niż 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 

każdego przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla 

danego ucznia ocenach klasyfikacyjnych, wpisując je do dziennika 

elektronicznego; 

2) nie później niż 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

oddziału informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla danego ucznia 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania, wpisując ją do dziennika elektronicznego; 

3) obowiązek zapoznania się z ocenami spoczywa na rodzicu;  

4) informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przekazywana jest 

również rodzicom przez wychowawcę klasy na zebraniu, które odbywa się nie 



później niż 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

Obecność rodziców na tym zebraniu jest obowiązkowa. W przypadku 

nieobecności rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z 

wychowawcą klasy. 
 

2. Ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie. 

 

§ 88 
 

1. Ostateczne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a także 

oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalane na trzy dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału na podstawie obowiązujących w 

szkole Zasad ustalania oceny zachowania uczniów, po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 
 

3. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 
 

4. W oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole 

lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym – po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 
 

 

5. Roczna ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 

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

zachowania. 
 

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona tylko: 

1) w wyniku egzaminu poprawkowego; 

2) w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku, gdy uczeń 

lub jego rodzice zgłoszą do dyrektora szkoły zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia 

tej oceny. 
 

9. Ustalona przez nauczyciela inna niż niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku sprawdzianu wiadomości i 



umiejętności ucznia, w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice zgłoszą do dyrektora 

szkoły zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia tej oceny. 
 

10. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w ust. 12. 
 

11. 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. Tryb odwoławczy opisany został w § 95 „Tryb odwoławczy od rocznych ocen 

klasyfikacyjnych”. 

 

§ 89 
 

1. 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. 
 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 
 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej szkoły. 
 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z: 

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 lub informatyki, na podstawie opinii o 

braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 
 

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 
 

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca etapu edukacyjnego 

na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego 

języka obcego nowożytnego. 
 



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

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z 

którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 
 

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 90 
 

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

średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

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

średniej końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się także końcowe oceny 

klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

 

§ 91 
 

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych 

adnotacji), 

2) ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 

wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena, 

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, 

jak i na zajęcia z etyki. 

 

§ 92 
 

PROMOWANIE UCZNIÓW 
 

1. Uczeń klasy I–III 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, 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 i II szkoły podstawowej 

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



rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

ciągu 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. 

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

7. Począwszy od klasy IV, 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. 

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

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

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

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w 

ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może 

być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

10. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

11. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty - za wyjątkiem uczniów, którzy na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa oświatowego zostali zwolnieni z 

przystąpienia do tego egzaminu lub z przystąpienia do danej jego części. 

12. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 11, powtarza ostatnią klasę 

szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do 

egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 



14. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę z wyróżnieniem, 

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

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

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 93 
 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest dla:  

1) ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub 

nieusprawiedliwionej nieobecności, 

2) ucznia realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

3) ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, 

4) ucznia przechodzącego do Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu ze szkoły 

niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, 

5) ucznia przechodzącego do Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu ze szkoły 

publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej innego 

typu – o ile o przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego zadecyduje Dyrektor 

szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się 

egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania 

fizycznego oraz 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami. 

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

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 i 5 oraz 

jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń ten może przystąpić do 

egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

8. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 5 przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przeprowadza 

komisja w składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 



2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 przeprowadza 

komisja w składzie: 

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

przewodniczący komisji; 

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

ten egzamin. 

11. O ile nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w 

skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4 i 5, w przypadku, gdy uczeń ten kontynuuje we własnym zakresie naukę 

języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do 

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

powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego 

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

12. 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 przeprowadzającej 

egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. 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. 

14. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w których: 

1) uczeń otrzymał z egzaminu z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ocenę / oceny negatywne i może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć; 

2) uczeń lub jego rodzice zgłoszą do Dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 

§ 94 
 

EGZAMIN  POPRAWKOWY 
 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do 

egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 



2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, 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. 

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; 

3) termin egzaminu; 

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. 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. 

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 95  

ust. 1, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca poprawkowego jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 

§ 95 
 

TRYB  ODWOŁAWCZY  OD  ROCZNYCH  OCEN  KLASYFIKACYJNYCH 
 

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, o których mowa w ust. 1 zgłasza się 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. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 i 2. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

7. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 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. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, 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. 

9. 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; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. 

11. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wchodzą: 

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 szkolny; 

5) psycholog szkolny; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego szkoły; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców szkoły. 

12. Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 11 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa ust. 1 i 2. 

Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

13. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 11 i 12 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. 

14. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami. 

16. Przepisy ust. 1–10 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, o której mowa w ust. 

3 pkt 1 i ust. 7 jest ostateczna. 

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca zastrzeżeń, o których 

mowa w ust. 1 i 2 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 
ZASADY  USTALANIA  OCENY  ZACHOWANIA  (§§ 96 - 98) 

 

§ 96 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności 

następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 



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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

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

zachowania są ocenami opisowymi.  Zapisy obserwacji zachowania uczniów są 

notowane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniczku ucznia i uwzględniają 

kulturę osobistą ucznia, zaangażowanie oraz prace społeczną. Uczeń może otrzymać 

pochwałę (P) lub naganę (N). 

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. 

5. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny 

zachowania. 

6. Zachowanie ucznia jest oceniane: 

1) za I semestr roku szkolnego; 

2) za II semestr roku szkolnego; 

3) za cały rok szkolny. 

 

§ 97 
 

Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na podstawie obowiązującego w 

szkole systemu punktowego oceny zachowania wg następujących zasad: 

1) oceną wyjściową jest ocena dobra, którą każdy uczeń otrzymuje na początku roku 

szkolnego; 

2) śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania za I i II semestr wychowawca  ustala 

na podstawie sumy punktów dodatnich i ujemnych uzyskanych przez ucznia; 

3) roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia jest średnią arytmetyczną liczby 

punktów uzyskanych przez ucznia w I i II semestrze; 

4) klasyfikacyjna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z 

zastrzeżeniem § 95 ust. 1 oraz § 97 ust. 1 pkt 5; 

5) w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku naruszenia elementarnych norm 

współżycia społecznego (np. kradzieży, drastycznego naruszenia norm prawnych 

lub obyczajowych, używania inwektyw wobec pracowników szkoły, koleżanek 

oraz kolegów i ich publikowania w mediach), ocena klasyfikacyjna zachowania 



może zostać obniżona w każdym momencie do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym; 

6) zmieniona ocena klasyfikacyjna zachowania zatwierdzona zostaje uchwałą Rady 

Pedagogicznej zwołanej w trybie nadzwyczajnym. 

 
§ 98 

 

Zasady przyznawania punktów w ocenianiu zachowania ucznia  
 

1. Każdy uczeń otrzymuje na początku każdego semestru roku szkolnego 240 punktów. 

W przypadku ucznia z zaburzeniami lub innymi dysfunkcjami rozwojowymi, w 

szczególności jeżeli są one udokumentowane odpowiednim orzeczeniem lub opinią 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ilość punktów 

na początku semestru wynosi 310.  

2. Wpisów dotyczących ilości otrzymanych przez ucznia punktów dokonują w 

dokumentacji ucznia nauczyciele. 

3. Punkty za osiągnięcia sportowe wpisują do dokumentacji ucznia wyłącznie nauczyciele 

wychowania fizycznego. 

4. Otrzymane przez ucznia punkty przeliczane są na poszczególne oceny zachowania przy 

zachowaniu następującej skali: 

1) zachowanie „wzorowe” -  351 i więcej pkt 

2) zachowanie „bardzo dobre” - od 281 do 350 pkt 

3) zachowanie „dobre” -  od 200 do 280 pkt 

4) zachowanie „poprawne” - od 100 do 199 pkt 

5) zachowanie „nieodpowiednie”  - od 1 do 99 pkt 

6) zachowanie „naganne” -  0 i mniej pkt  

5. Pula punktów do dyspozycji wychowawcy wynosi: od – 40 pkt do + 40 pkt, które 

wychowawca może przyznać jeden raz w ciągu semestru. 

6. W przypadku gdy uczeń uzyskał łącznie: 

1) więcej niż 30 pkt ujemnych, nie może otrzymać oceny „wzorowej”; 

2) więcej niż 50 pkt ujemnych, nie może otrzymać oceny „bardzo dobrej”; 

3) więcej niż 100 pkt ujemnych, nie może otrzymać oceny „dobrej. 

7. W przypadku, gdy uczeń uzyskał łącznie ponad 200 punktów ujemnych może zostać 

ukarany przeniesieniem do klasy równoległej. 

8. Ograniczenia wymienione w ust. 6 i 7 nie dotyczą sytuacji, w których wychowawca 

oddziału skorzystał ze swojej puli punktów. 

9. Bez względu na ilość uzyskanych punktów wzorowej i bardzo dobrej oceny nie może 

otrzymać uczeń, który otrzymał punkty ujemne za: 

1) ucieczki z lekcji, („wagary”); 

2) okazywanie braku szacunku dla pracowników szkoły i innych osób; 

3) stwarzanie sytuacji zagrożenia dla siebie i innych osób. 

10. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora SP 79 nie może - bez względu na ilość 

uzyskanych punktów - otrzymać wyższej oceny klasyfikacyjnej zachowania niż ocena  



„poprawna”. Naganę Dyrektora dołącza się do indywidualnej karty ucznia „Punkty za 

zachowanie”. 

11. Uczeń otrzymuje na koniec semestru (roku szkolnego) dodatkowe punkty  

wg następujących zasad: 
 

1) 100% frekwencja na zajęciach lekcyjnych 20 pkt 

2)  brak spóźnień (na koniec każdego miesiąca) 3 pkt 

3) brak punktów ujemnych 15 pkt 

4) samoocena ucznia do 10 pkt 

5) ocena uczniów oddziału do 10 pkt 
 

12. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów ustalone w porozumieniu z Radą 

Rodziców znajdują się w tabeli „Punkty za zachowanie”, którą wypełnia nauczyciel 

ustalający ocenę zachowania i która dostępna jest  na stronie internetowej szkoły oraz u 

wychowawców. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 
 

ODDZIAŁY  GIMNAZJUM NR 44 W POZNANIU 

 

§  99 

 

1. Do Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu włączone zostaje 

Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu, zwane dalej 

„Gimnazjum”. 

2. Gimnazjum zachowuje swoje imię. 

3. Dyrektor Gimnazjum staje się z dniem 1 września 2017 r. wicedyrektorem Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 3, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 79 i 

Przedszkole nr 103. 

4. Nauczyciele Gimnazjum stają się z dniem 1 września 2017 r. nauczycielami w Szkole 

Podstawowej nr 79 i wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły. 

5. Uczniowie Gimnazjum kontynuują naukę w oddziałach prowadzonych przez Szkołę 

Podstawową nr 79. 

 

§  100 
 

1. Przedstawiciele rodziców uczniów klas gimnazjalnych włączonych do Szkoły 

Podstawowej nr 79 tworzą wspólną Radę Rodziców z rodzicami uczniów Szkoły 

Podstawowej 79. 

2. Uczniowie klas gimnazjalnych włączonych do Szkoły Podstawowej nr 79 oraz 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 79 tworzą wspólny Samorząd Uczniowski.  

 

§ 101 
 

1. Statut Gimnazjum zachowuje moc do czasu zakończenia w nim kształcenia.  



2. Uczniów oddziałów gimnazjalnych obowiązuje zawarty w statucie Gimnazjum 

Wewnątrzszkolny System Oceniania, w tym również „Punktowy System Oceniania 

zachowania”.  

 

§ 102 
 

Ze względu na nieprzeprowadzanie, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 naboru do 

Gimnazjum moc traci § 23 statutu Gimnazjum: „Zasady naboru do Gimnazjum nr 44”.   

 

 

ROZDZIAŁ IX 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§  103 

 

1. Dokumenty wystawiane przez szkołę, opatrywane podłużną pieczęcią urzędową o 

następującej treści:  
 

ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 

61-432 Poznań, ul. Jesionowa 14 

tel./fax 61 832 14 12, 513 155 109 

tel. 61 832 08 11 fax 61 830 37 09 

NIP 763-17-00-324, REGON 302490677 
  

2. Pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny 

wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi , takich jak 

świadectwo, kopia świadectwa, arkusz ocen ucznia, legitymacja szkolna, akt nadania 

stopnia nauczyciela kontraktowego. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej szkoły 

określają odrębne przepisy.  

4. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

 
§ 104 

 

1. Szkoła posiada sztandar. 

2. Sztandar szkoły podnosi rangę ważnych uroczystości szkolnych, takich jak: 

rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Niepodległości, Dzień Patrona, 

Święto 3 Maja. 

3. Sztandarem opiekuje się Dyrektor szkoły oraz poczet sztandarowy. 

4. Członków pocztu sztandarowego wyznacza Dyrektor szkoły. 



 
§ 105 

 

Ustala się Dzień Patrona na dzień  7 marca. 

 
§ 106 

 

1. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ 

szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity 

statutu. 

3. Dyrektor, po przygotowaniu jednolitego tekstu statutu, publikuje jego treść na stronie 

internetowej szkoły. 

 
§ 107 

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 


