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Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku. 

Opracowany przez Zespół ds. Statutu i jego ewaluacji na podstawie 

Statutu nadanego szkole uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 198/X/99  

z dnia 21.06.1999 r. 

  

 UCHWAŁA  NR 18/2002/2003  

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 22 października 2002 r. w 

sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku 
 

 UCHWAŁA  NR 27/2003/2004  

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 05 stycznia 2004 r. w sprawie 

nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku 

 

 UCHWAŁA  NR 40/2004/2005  

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 17 listopada 2004 r. w 

sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku 

 

 UCHWAŁA  NR 46/2005/2006  

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 20 wrzesień 2005 r. w 

sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku 

 

 UCHWAŁA  NR 55/2006/2007  

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 8 listopada 2006 r. w 

sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku 

 

 

 



 

          Statut 

          Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

           im. Janusza Korczaka w Rybniku 

 

 

 

 3 

 UCHWAŁA  NR 65/2006/2007  

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 31 stycznia 2007 r. w 

sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku 

  

 UCHWAŁA  NR 71/2006/2007 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1  

 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 22 czerwca 2007 r.                                               

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku 

 

 UCHWAŁA  NR 76/2007/2008 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 11 września 2007 r.                                               

w sprawie nowelizacji Statutu i Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku 

 

 UCHWAŁA  NR 86/2007/2008 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 12 czerwca 2008                                              

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły  

 

 UCHWAŁA  NR 92/2008/2009 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia  

07 października 2008 r.                                

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły  

 

 UCHWAŁA  NR 97/2008/2009 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia  

24 października 2008 r.                                

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły  
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 UCHWAŁA  NR 105/2009/2010 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia  

13 października 2009 r.                                

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku. 

 

 

 UCHWAŁA  NR 108/2009/2010 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia  

12 lutego 2010 r.                                

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku. 

 

 

 UCHWAŁA  NR 115/2010/2011 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia  

02 listopada 2010 r.                                

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku. 

 

 

 UCHWAŁA  NR 121/2011/2012 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia  

19 grudnia 2011 r.                                

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku. 
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 UCHWAŁA  NR 126/2012/2013 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia  

16 października 2012 r.                                

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku. 

 

 

 UCHWAŁA NR 152/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku  

z dnia 9 stycznia 2014 r. 

 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej  

 z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 
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Rozdział  1 

           Postanowienia  ogólne 

§  1 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza 

Korczaka zwana dalej „szkołą” jest szkołą publiczną z oddziałami 

integracyjnymi.1 

2. Szkoła działa na podstawie obowiązujących na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz na podstawie 

niniejszego Statutu. 

3. Szkoła mieści się w Rybniku przy ulicy Bolesława Chrobrego 29. 

4. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów 

Urząd Wojewódzki w Katowicach Kuratorium Oświaty i Wychowania 

nadał szkole imię Janusza Korczaka w dniu 14 czerwca 1982 roku. 

5. Imię szkoły jest związane z kierunkiem pracy wychowawczej i 

dydaktycznej szkoły. 

6. Ustalona nazwa szkoły używana jest przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

7. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rybnik. Szkoła jako 

jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych Gminy, jest 

jednostką budżetową i podlega w zakresie obsługi finansowo – 

księgowej Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w 

Rybniku. 

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest 

Kuratorium Oświaty. 

                                                 

1  Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rybnika nazwa obowiązuje od 01.09.2008 r. Do tego czasu 

obowiązuje nazwa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka.  
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9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza 

Korczaka w Rybniku, zwana dalej „szkołą” jest sześcioletnią szkołą 

publiczną.  

10. Szkoła zapewnia bezpłatne kształcenie w zakresie ramowych planów 

nauczania.  

11. Do klasy pierwszej szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w jej 

obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.2  

12. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do 

klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu 

rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez odrębne 

przepisy. 

13. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu 

informatycznego (nabór elektroniczny).  

14. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje 

zawodowe określone odrębnymi przepisami. 

15. Szkoła realizuje: 

1) programy nauczania uwzględniając podstawę programową 

kształcenia ogólnego. 

a. nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród 

podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

b. nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program 

nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole 

                                                 

2 Ust. 11-12 obowiązują od 18.01.2014 r. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6


 

          Statut 

          Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

           im. Janusza Korczaka w Rybniku 

 

 

 

 10 

zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, 

c. dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości – na 

szkolnej tablicy ogłoszeń, szkolnej stronie www, do dnia 15 

czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego, 

d. dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne 

umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie 

szkoły – kiermasz podręczników w miesiącu czerwcu. 

2) ramowy plan nauczania. 

16. Realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i 

sprawdzianów. 

17. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół 

publicznych. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym w klasach I -VI prowadzi się odrębny, 

indywidualny dziennik zajęć edukacyjnych. 

18. Ilekroć w Statucie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu 

się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do 

uczniów w normie intelektualnej o właściwej sprawności motorycznej i 

prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają 

trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych wynikające ze 

specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-01-2011&qplikid=1#P1A6
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 Rozdział 2 

 Cele i zadania Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku 

 § 2 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty 

oraz uwzględniające Program Wychowawczy i Program Profilaktyki 

dostosowany do potrzeb danego środowiska. 

2. Zadaniem szkoły jest kształcenie dzieci i młodzieży umożliwiające im 

uzyskiwanie świadectwa ukończenia szkoły. 

3. Kształtowanie w społeczności uczniowskiej postaw patriotyzmu, 

odpowiedzialności obywatelskiej, aktywności społecznej, wzajemnego 

szacunku, tolerancji, sprawiedliwości i umiłowania prawdy oraz 

kształtowanie umiejętności korzystania z własnych praw. 

4. Pomoc w realizowaniu indywidualnych programów nauczania oraz 

ukończenia szkoły w skróconym czasie. 

5. Umożliwienie wszystkim uczniom poprzez odpowiednie działania 

zachowania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej. 

6. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła 

finansowania – w tym Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

§ 3 

1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowywania dzieci, szkoła 

organizuje w ramach zajęć szkolnych naukę religii na ich życzenie. 

Wyrażone ono jest w formie oświadczenia, które nie musi być 

ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmienione 
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w każdym czasie. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii 

nie może być powodem do dyskryminacji przez kogokolwiek i w 

jakiejkolwiek formie. Dalsze zasady organizowania nauki religii w 

szkole określają odrębne przepisy.  

2. W pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoła stwarza wszystkim 

uczniom warunki dla zachowania tradycji regionalnych i kulturowych 

oraz przestrzegania dziedzictwa kultury narodowej w perspektywie 

kultury europejskiej. 

3. Szkoła umożliwia uczestnictwo w różnych formach życia kulturalnego: 

1) audycje umuzykalniające  

2) imprezy i uroczystości kulturalne na terenie szkoły 

3) wybrane imprezy i uroczystości kulturalne, środowiskowe takie 

jak: teatr, film, koncert itp. 

4) imprezy i konkursy wszystkich szczebli. 

4. Szkoła dba o rozwój psychofizyczny i intelektualny uczniów. 

5. Szkoła realizuje zadania uwzględniające optymalne warunki rozwoju 

ucznia przez wprowadzenie: 

1) edukacji wczesnoszkolnej w kl. I – III 

2) bloków przedmiotowych w klasach IV – VI 

3) wspomagania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

4) pracę z uczniem zdolnym. 

6. Szkoła umożliwia czynne uprawianie sportu, rekreacji i turystyki 

w ramach lekcji WF i zajęć pozalekcyjnych. 

7. Szkoła umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień przez 

uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach przedmiotowych, 
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kółkach zainteresowań. 

8. Szkoła zapewnia uczniom częściową opiekę medyczną. 

9. Szkoła udziela opieki psychologiczno – pedagogicznej zgodnie 

z obowiązującymi aktami prawnymi. 

10. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi: słabo 

słyszącymi, słabo widzącymi, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim, z autyzmem. 

11. Szkoła zapewnia system wspomagania uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

§ 4 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 

szczególności:  

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową 
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ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i 

kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi 

lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z 

wcześniejszym kształceniem za granicą. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom 

uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

3.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest 

dobrowolne i nieodpłatne.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom 

nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania 

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci 

pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami".  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 

współpracy z:  

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, zwanymi dalej "poradniami"; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
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5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z 

inicjatywy:  

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z 

uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki 

szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego. 

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym; 

4) warsztatów; 
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5) porad i konsultacji. 

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom 

uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i 

szkoleń.  

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.  

11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów 

mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 8.  

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z 

zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 5.  

13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz 

utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.  

14. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i 

zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  

15. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 
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minut.  

16. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.  

17. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

18. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach 

specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu 

osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia 

albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną 

formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

19. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

20. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela 

dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami 

niepełnosprawnymi, z tym że minimalny tygodniowy wymiar godzin 

zajęć rewalidacyjnych wynosi 2 godziny na ucznia.  

21. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne 

możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i 

uzdolnienia.  

22. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:  

1) w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z 
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uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:  

a. trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-

III szkoły podstawowej - ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się,  

b. szczególnych uzdolnień; 

23. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga 

objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, 

lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:  

1) wychowawcę klasy; 

24. Wychowawca klasy z zastrzeżeniem ust. 29 informuje innych 

nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - 

jeżeli stwierdzi taką potrzebę.  

25. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest 

objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o 

których mowa w ust. 8 pkt 1-3, wychowawca klasy z zastrzeżeniem ust. 

29 planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 

realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin 

ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 6.  
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26. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3 

dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w 

danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.  

27. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz - 

w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami i specjalistami, 

prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o 

których mowa w ust. 7. 

28. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub innej placówce, wychowawca 

klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, 

zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

29. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 24 

osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.  

30. Przepisy ust. 22-28 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z 

tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach 

lub opiniach.  

31. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia 
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form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w ust. 

8 pkt 1-3, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym 

mowa w odrębnych przepisach. Podczas planowania i koordynowania 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia 

się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 

31. 

32. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3 

dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w 

danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.  

33. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 30, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym 

dla ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.  

34. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

35. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 

zgodnie z odrębnymi przepisami wnioski dotyczące dalszej pracy z 

uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z odrębnymi 
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przepisami.  

36. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

informuje się rodziców ucznia.  

37. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły, 

niezwłocznie informuje pisemnie w formie zgody rodzica/opiekuna na  

udział dziecka w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

38. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla 

uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i 

eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających 

powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z 

rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

39. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym; 

2) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających 

niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z 

rodzicami uczniów; 
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3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

40. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie 

oraz placówki doskonalenia nauczycieli.  

§ 5 

1. Szkoła organizuje wycieczki szkolne i klasowe na zasadach określonych 

w Regulaminie Wycieczek Szkolnych dla Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 

stanowiącym odrębny dokument. 

2. Wycieczka szkolna, klasowa może odbyć się przy uczestnictwie co 

najmniej 80% uczniów danej klasy. Dotyczy to również wyjazdów 

śródrocznych tzw. „Zielonych Szkół”. 

3. Szkoła zapewnia opiekę i bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas 

zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie, 

jak również poza terenem szkoły w trakcie organizowanych wycieczek, 

konkursów itp. Bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki 

zapewnia się przez:  

1) objęcie wejść i wyjść z budynku szkolnego systemem kontroli 

dostępu – domofony oraz nadzorem kamer CCTV 

2) objęcie wyznaczonych miejsc w budynku szkoły nadzorem kamer 

CCTV 

3) przeprowadzanie pogadanek 

4) oglądanie filmów szkoleniowych dot. BHP (wszędzie) 

5) zapewnienie uczniom właściwej opieki w czasie zajęć szkolnych 
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6) sumienne wypełnianie dyżurów międzylekcyjnych 

7) dobrze zorganizowaną opiekę nad uczniami w sytuacjach 

szczególnych np. nagła i niespodziewana nieobecność nauczyciela 

8) egzekwowanie punktu regulaminu szkoły dot. bezwzględnego 

zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie trwania wszystkich 

zajęć 

9) w sytuacjach losowych ucznia np. nagła niedyspozycja 

spowodowana bólem: głowy, brzucha, ucha, zęba, złamaniem, 

zwichnięciem, mocnym skaleczeniem itp. szkoła zapewnia opiekę 

uczniom poprzez:  

a. udzielenie pierwszej pomocy i powiadomienie pielęgniarki 

szkolnej, 

b. powiadomienie rodziców, prawnych opiekunów, 

c. wezwanie pogotowia ratunkowego, 

d. decyzję o zwolnieniu dziecka ze szkoły do domu podejmują 

rodzice, prawni opiekunowie. 

4. Wszystkie wypadki uczniów są rejestrowane. Sporządza się protokół 

wypadku i przechowuje pełną dokumentację wypadkowości. 

5. Wprowadzanie zasad autonomii szkoły jest czynnikiem 

przygotowującym uczniów do życia w demokratycznym 

społeczeństwie. 

6. Szkoła prowadzi działalność rozwijającą w szerokim zakresie 

samorządność uczniowską: 

1) zapoznaje uczniów z ich prawami na podstawie Konwencji o 

Prawach Dziecka i innych aktów prawnych obowiązujących 
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w Polsce oraz uczy umiejętności korzystania z tych praw 

2) umożliwia dzieciom organizowanie działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem szkoły 

3) konsultuje ważniejsze decyzje z Samorządem Uczniowskim 

4) zachęca rodziców do współdziałania w organizowaniu życia 

szkoły 

5) na bieżąco informuje Radę Rodziców o problemach szkoły 

6) zachęca rodziców do pomocy w rozwiązywaniu problemów 

materialnych szkoły 

7) udziela rodzicom, prawnym opiekunom rzetelnej informacji 

o zachowaniu dziecka, o jego postępach w nauce i służy radą 

w przezwyciężaniu trudności dydaktyczno – wychowawczych. 

8) organizuje cykliczne spotkania z rodzicami 

9) opiekuje się dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

i wychowawczych i niesie pomoc uczniom będącym 

w szczególnej potrzebie 

10) uczestniczy i partycypuje w różnych akcjach pomocy materialnej 

11) utrzymuje stały kontakt z placówkami opiekuńczymi: 

a. Szkołą Życia w Rybniku, 

b. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, 

c. Domem Dziecka w Rybniku, 

d. Warsztatami Terapii Zajęciowej. 

7. Szkoła kształtuje nawyki ładu, porządku i estetyki oraz poszanowania 
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mienia społecznego. 

8. Umożliwia pracownikom i uczniom prowadzenie działalności : 

1) organizowanie różnego rodzaju akcji charytatywnych.  

2) prowadzenie spółdzielni uczniowskiej „Maciuś I”. 

9. Prowadzi działalność prowadzącą do uzyskiwania przychodów 

własnych polegającą na wynajmie pomieszczeń szkolnych oraz sali 

gimnastycznej. 

§ 6 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, który organizuje 

i koordynuje większość zadań i działań wychowawczych szkoły. 

Do zadań i obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

1)  Zadania ogólnowychowawcze: 

a. dbanie o realizację obowiązku szkolnego, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na repetentów, 

b. uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu Kierowniczo-

Wychowawczego, 

c. informowanie o warunkach psychofizycznych uczniów na 

podstawie badań w poradni psychologiczno – pedagogicznej 

oraz o warunkach materialnych tych uczniów i ich sytuacji 

socjalnej i rodzinnej. 

2) Zadania z zakresu profilaktyki wychowawczej: 

a. działalność profilaktyczna wśród uczniów – lekcje i apele na 

temat uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna), elementy 

zajęć socjoterapeutycznych, prowadzenie zajęć na temat 

agresji, wartości w życiu człowieka i radzenia sobie z 
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emocjami, 

b. diagnoza środowiska wychowawczego ucznia, 

c. wspieranie rodziców na rzecz rozwiązywania sytuacji 

trudnych wychowawczo oraz współpraca z rodziną w celu 

przygotowania uczniów do okresu dojrzewania, 

d. zapobieganie niedostosowaniu i patologii społecznej przez 

wczesną interwencję w przypadkach jej występowania 

w jakiejkolwiek formie, 

e. organizowanie pomocy indywidualnej i grupowej dla 

uczniów z zaburzeniami zachowania,  

f. kierowanie uczniów i opiekunów uczniów do 

wyspecjalizowanych instytucji w celu dalszych działań 

interwencyjno – naprawczych, 

g. wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów z rodzin 

niewydolnych wychowawczo oraz uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym do Sądu Rodzinnego 

i Nieletnich, 

h. realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego 

szkoły. 

3) Pełnienie na terenie szkoły funkcji szkolnego koordynatora ds. 

bezpieczeństwa3 : 

a. integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych 

(nauczycieli, uczniów/wychowanków, rodziców) oraz 

                                                 

3  W związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie 

działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach. 
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współpracujących ze środowiskiem w zakresie 

bezpieczeństwa, 

b. koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach 

realizowanego w szkołach szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki, 

c. wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur 

postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia, 

d. pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu 

współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, 

straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży, 

e. współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego, 

f. współpraca z rodzicami i środowiskiem, 

g. dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną, 

h. promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 

i. dokumentowanie działań, 

j. doskonalenie własne. 

4) Praca korekcyjno – wychowawcza: 

a. wstępna diagnoza trudności w uczeniu się, 

b. kierowanie na specjalistyczne badania obejmujące 

pogłębioną diagnozę psychologiczno – pedagogiczną 

w poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych, 

c. koordynowanie pomocy dydaktycznej na terenie szkoły 

(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – 

kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne), 



 

          Statut 

          Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

           im. Janusza Korczaka w Rybniku 

 

 

 

 28 

d. udzielanie pomocy dydaktycznej uczniom z trudnościami 

w tym zakresie według potrzeb 

5) Indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna: 

a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w 

tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w 

celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów; 

b. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania 

rozwoju uczniów; 

c. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

d. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, 

zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie 

różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów; 

e. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i 

interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

f. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i 

rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i 

uzdolnień uczniów; 

g. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

h. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć 
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psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń 

szkolnych 

i. kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich 

j. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności 

powstających na tle konfliktów rodzinnych 

k. propagowanie postaw asertywnych w miejsce agresywnych, 

l. udzielanie porad i pomocy uczniom, posiadających trudności 

w kontaktach rówieśniczych, wspieranie prawidłowego 

rozwoju społecznego i emocjonalnego, w tym koleżeństwa 

i przyjaźni 

6) Pomoc materialna: 

a. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin 

alkoholicznych, wielodzietnych, rodzin zastępczych 

w trudnej sytuacji, materialnej oraz rodzin 

zdemoralizowanych 

b. dbanie o zapewnienie bezpłatnego żywienia w stołówce 

szkolnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej 

i alkoholicznych 

7) Współpraca z instytucjami - na bieżąco wg potrzeb przez cały 

rok:  

a. Policją 

b. Sądem 

c. Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

d. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 

e. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 
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f. Domem Dziecka 

8) Ścisła współpraca z nauczycielami: 

a. konsultacje, 

b. zapoznawanie z nowymi trendami w pedagogice. 

§ 7 

1) Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele 

prowadzący zajęcia. 

2) Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawują 

nauczyciele prowadzący te zajęcia. 

3) Opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych sprawują 

nauczyciele pełniący dyżur, z wyjątkiem nauczycieli klas pierwszych 

sprawujących opiekę indywidualną nad swoimi podopiecznymi. 

4) Uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego objęci są szczególną opieką przez wszystkich 

nauczycieli. 

§ 8 

1. Uczeń może być przebadany w poradni psychologiczno – 

pedagogicznej tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

Poradnia wydaje opinię na temat ucznia na wniosek rodziców dziecka. 

Jeżeli rodzice nie wyrażą zgody, szkoła nie otrzymuje opinii dotyczącej 

badanego ucznia. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – 

wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami 

psychoedukacyjnymi oraz nauką w klasie integracyjnej wymaga zgody 

rodziców.  

2. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych     
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i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, 

troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską                             

z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

3. Dla zapewnienia ciągłości dobrej pracy dydaktyczno – wychowawczej 

i opiekuńczej, Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej 

opiece jednemu nauczycielowi tzw. wychowawcy. 

4. Wychowawca klasy prowadzi swój oddział przez cały cykl edukacyjny. 

1) Pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy I – III. 

2) Drugi etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VI. 

5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Dyrektor szkoły może 

zmienić wychowawcę klasowego powierzając oddział innemu 

nauczycielowi (długotrwała choroba – nieobecność nauczyciela           

w pracy). 

§ 9 

1. Organizacja procesu nauczania uwzględnia zabezpieczenie 

warunków do realizacji programu nauczania poprzez: 

1) zapoznanie rodziców i uczniów z organizacją roku szkolnego 

2) podejmowania przez Radę Pedagogiczną uchwał 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie szkoły 

3) zobowiązywanie nauczycieli do korzystania z doradztwa 

metodycznego 

4) zapoznawanie uczniów, rodziców, prawnych opiekunów 

z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
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publicznych oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

   

Rozdział  3 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

§ 10 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

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 wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę. 

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 ucznia określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się 

w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie. 
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2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu 

swojego rozwoju. 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce 

i zachowaniu. 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom 

informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod 

pracy dydaktyczno - wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych 

niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 20 

5) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 

mowa w § 17 ust. 3, 14 i w § 18 ust. 6-12 
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6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż 

przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom 

(prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce.  

§ 11 

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa 

Statut Szkoły. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (śródrocznych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie: 

a. uczniów – do 15 września każdego roku szkolnego, na 

lekcjach wychowawczych i w trakcie zajęć edukacyjnych, co 

udokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym, 
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b. rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu w 

miesiącu wrześniu, co udokumentowane jest odpowiednim 

zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 

podpisana lista obecności, 

c. uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian 

w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie 

programu nauczania lub w ewaluacji WSO odpowiednio – na 

lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, 

dokumentując ten fakt jak w podpunktach a. i b. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i 

sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

1) uczniów – do 15 września każdego roku szkolnego na lekcjach 

wychowawczych i w trakcie zajęć edukacyjnych,  

co udokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym 

2) rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu  

w miesiącu wrześniu, co udokumentowane jest odpowiednim 

zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 

podpisana lista obecności 
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3) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu ewaluacji WSO 

odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, 

dokumentując ten fakt jak w podpunktach 1) i 2). 

§ 12 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń  

i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na swój wniosek do 

wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli. Nauczyciele 

przechowują pisemne prace kontrolne uczniów do końca bieżącego 

roku szkolnego. 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 

nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie  

w bezpośredniej rozmowie z uczniem lub rodzicem (prawnym 

opiekunem) ucznia lub pisemnie na prośbę rodzica (prawnego 

opiekuna) ucznia w terminie do 7- miu dni. 

§ 13 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których 

mowa w § 11 ust.2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
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2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 11 ust.2 

pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na 

podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 11 ust.2 

pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, 

muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

§ 14 

Zwolnienia uczniów 

1.  Dyrektor szkoły zwalnia uczniów z zajęć z wychowania fizycznego,  

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na 

czas określony w tej opinii oraz na podstawie stwierdzonych 

zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w 

uczeniu się. Dyrektor szkoły nie może zwolnić ucznia z wychowania 

fizycznego, informatyki, gdy rodzice /prawni opiekunowie nie 

przedstawili opinii lekarza w tej sprawie. 
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2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki po otrzymaniu 

zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na 

okres dłuższy niż miesiąc jest zobowiązany poinformować o tym 

Dyrektora szkoły. 

4. Uczeń klas V – VI nie bierze udziału w zajęciach wychowania do 

życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą 

Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia 

w zajęciach.  

5. Dyrektor szkoły nie może zwolnić ucznia z religii, gdy rodzice / 

prawni   opiekunowie wyrazili w oświadczeniu życzenie , by dziecko 

uczęszczało  na zajęcia z tego przedmiotu.  

6. Dyrektor szkoły nie może zwolnić ucznia z obecności na 

sprawdzianie po VI klasie , nawet z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych. 

7. Ucznia można zwolnić z pojedynczych zajęć , gdy rodzice / prawni 

opiekunowie zwracają się o to w formie pisemnej (dotyczy także 

wiadomości sms) lub w formie bezpośredniej rozmowy z 

wychowawcą klasy lub nauczycielem uczącym danego przedmiotu, a 

przyczynę zwolnienia określają jako ważną.  

8. Ucznia nie można zwolnić z zajęć samego do domu, nawet z powodu 

złego samopoczucia. Nie wolno jednak lekceważyć informacji o jego 
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stanie zdrowia. Należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie  

rodzica/prawnego opiekuna o zaistniałej sytuacji. Do momentu 

przybycia rodzica/prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej przez 

rodziców/opiekunów na piśmie do odbioru dziecka, uczeń przebywa 

pod opieką jednej z wymienionych osób: wychowawca klasy, 

nauczyciel prowadzący bieżące zajęcia , wychowawcy świetlicy 

szkolnej, higienistka szkolna, dyrektor szkoły.   

§ 15 

Klasyfikowanie uczniów 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - 

według skali określonej w Statucie szkoły - śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §17 ust 

16. 
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3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku 

szkolnego na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych 

pierwszego półrocza. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 17 ust. 17. 

5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody 

wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po 

uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu 

opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej 

zachowania, zgodnie z §18 ust. 13. 
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7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali, o której mowa 

odpowiednio w § 17 ust. 3, 12 i § 18 ust. 5-13.  

8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

opisowych   rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §18 

ust.13. 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

10. Co najmniej na miesiąc przed śródrocznym i rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel ma 

obowiązek pisemnego poinformowania rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i oceną naganną zachowania. 
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Informacja ta musi być odnotowana i potwierdzona podpisem 

rodziców (prawnych opiekunów). 

11. Co najmniej na tydzień przed śródrocznym i rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel ma 

obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych 

edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i ocenie 

zachowania w formie pisemnej. Dopuszcza się zapis słowny lub 

cyfrowy: bardzo dobry/celujący (5/6), dobry/bardzo dobry (4/5), 

dostateczny/dobry (3/4), dopuszczający/dostateczny (2/3), 

niedostateczny/dopuszczający (1/2) w przypadku, kiedy 

przewidywana dla ucznia ocena waha się między niższą, a wyższą 

należy jednak podać pisemnie warunki uzyskania oceny wyższej.  

12. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

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

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

13.  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając 

specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami).  

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie 

klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając 
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specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

15.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne  

religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny 

uzyskane z tych zajęć. Uczniowie korzystający z nauki religii lub 

etyki organizowanej przez organ prowadzący szkołę według zasad 

określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. 

z późniejszymi zmianami otrzymują ocenę z religii lub etyki na 

świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na 

podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.  

16. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalana jest na podstawie wszystkich 

ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu roku szkolnego oraz oceny 

klasyfikacyjnej śródrocznej. 

17. Ocena klasyfikacyjna roczna uczniów z upośledzeniem w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym ustalana jest na podstawie arkusza 

diagnostycznego oraz oceny klasyfikacyjnej śródrocznej.  

18. Konferencje klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej przeprowadza się 

dwa razy w ciągu roku szkolnego: 

1) w przedostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w I półroczu. 

2) w przedostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w II półroczu. 

19. Konferencje plenarne Rady Pedagogicznej przeprowadza się dwa 

razy w ciągu roku szkolnego: 

1) po I półroczu w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych 

2) po II półroczu w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych. 
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20. Informacje dotyczące postępów, trudności i uzdolnień ucznia 

przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach 

rodziców, na dyżurach nauczycielskich odbywających się, co 

miesiąc po konferencjach Rady Pedagogicznej oraz w czasie 

cotygodniowych konsultacji nauczycielskich, co potwierdzane jest 

każdorazowo podpisaną przez rodzica (opiekuna) notatką, 

przechowywaną w dokumentacji wychowawcy klasowego.  

21. Ustalona przez nauczyciela zgodnie z przepisami prawa 

niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej 

oceny zastosowanie mają przepisy § 23. 

§ 16 

Ocenianie uczniów 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 

edukacyjnych dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
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3. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w 

odrębnych przepisach. 

§ 17 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący 

w oddziale danych zajęć edukacyjnych i dostarczają uczniowi informacji 

zwrotnych o jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, 

skuteczności wybranych metod uczenia się oraz poziomie uzyskanych 

osiągnięć edukacyjnych w stosunku do wymagań programowych. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach 

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 

4. Do każdej oceny bieżącej dopuszcza się: 

1) w zeszycie lub na pracy pisemnej ucznia - krótki komentarz 
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pisemny nauczyciela charakteryzujący ocenę, znak „+” i „-”,  

2) w dzienniku lekcyjnym - znak „+” i „-”, „bz” (brak zadania), „np” 

(nieprzygotowany), „bzt” (brak zeszytu), „bc” (brak ćwiczeń) oraz 

zakres ocenianego materiału.  

Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne 

i roczne w pełnym brzmieniu. 

Powyższa skala ocen stosowana jest przez wszystkich 

nauczycieli uczących w klasach IV – VI. 

Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

5. W klasach IV – VI w zeszycie i na pracy pisemnej uczniom 

z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym dopuszcza się 

krótki komentarz słowny zawierający ocenę efektów pracy i 

motywację do dalszych postępów. 

6. Bieżącej ocenie podlegają również: 

1) estetyka prac pisemnych (testów, sprawdzianów, klasówek itp.). 

2) starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy. 

3) praca na lekcji (wykonywanie poleceń nauczyciela). 

4) praca domowa. 

7. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwukrotnie w ciągu 

semestru z każdego przedmiotu, zgłaszając to nauczycielowi przed 

lekcją (nie dotyczy to jednak prac klasowych i sprawdzianów). Uczeń 

ma prawo do dwukrotnego wpisu: „np” (nieprzygotowany), „bz” 

(brak zadania), „bc” (brak ćwiczeń), „bzt” (brak zeszytu). Każde 

następne „np”, „bz”, „bc” lub „bzt” równoznaczne jest z oceną 

niedostateczną. 
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8. Minimalna ilość ocen cząstkowych dla ucznia w semestrze 

uzależniona jest od tygodniowej ilości godzin przypadającej na dane 

zajęcia edukacyjne: 

1) 2 oceny przy 1 godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo 

2) 4 oceny przy 2 godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo 

3)  6 ocen przy 3 godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo 

4) 8 ocen przy 4, 5, 6  godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo  

9. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane przez nauczyciela na 

tydzień przed wyznaczonym terminem i obejmują materiał danego 

działu, półrocza lub całego roku szkolnego. W ciągu tygodnia mogą 

być najwyżej dwa sprawdziany, a w ciągu dnia nie więcej niż jeden. 

Kartkówka jest równorzędna odpowiedzi ustnej i obejmuje materiał 

najwyżej z trzech ostatnich lekcji. Ilość przeprowadzonych kartkówek 

jest dowolna w danym dniu i tygodniu. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych  

i dopuszczających z kartkówek, a ocen dostatecznych tylko za zgodą 

nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszego terminu 

kartkówki i po ustaleniu warunków poprawy. W razie nieobecności 

ucznia w szkole, ma on prawo do dodatkowego terminu. Jeżeli uczeń 

opuścił sprawdzian lub pracę klasową z powodu nieobecności 

w szkole, powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni  

od dnia powrotu do szkoły. W przypadku uchylania się ucznia  

od napisania sprawdzianu lub pracy klasowej w drugim terminie, 

nauczyciel ma prawo odpytać ucznia na lekcji z materiału (lub 



 

          Statut 

          Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

           im. Janusza Korczaka w Rybniku 

 

 

 

 48 

zagadnień) objętych sprawdzianem lub pracą klasową, wystawić ocenę 

i wpisać ją do dziennika. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych  

i dopuszczających ze sprawdzianów, a ocen dostatecznych tylko  

za zgodą nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od pierwszego terminu 

sprawdzianu i po ustaleniu warunków poprawy. W razie /nieobecności 

ucznia w szkole, ma on prawo do dodatkowego terminu. Oceny 

uzyskane w wyniku poprawy wpisywane są do dziennika, a ocena 

poprzednia traci ważność. 

10. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i poinformowania uczniów  

o ocenach: 

1) z kartkówki do tygodnia 

2) ze sprawdzianu do dwóch tygodni. 

11. Nie ocenia się uczniów: 

1) w ciągu 3 dni po tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności  

w szkole, 

2) w ciągu 7 dni po dwutygodniowej usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole, 

3) w ciągu 14 dni po miesięcznej i dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole. 

12. Ucznia, który znalazł się w trudnej sytuacji losowej (choroba 

rodziców, nieszczęśliwy wypadek w rodzinie, kradzież, włamanie  

do domu, pożar) nie ocenia się do momentu ustabilizowania sytuacji  

z zachowaniem możliwości dokonania klasyfikacji śródrocznej  

i rocznej ucznia. 
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13. Przy ocenianiu ucznia wywodzącego się z rodzin patologicznych  

i alkoholicznych, nauczyciel powinien wziąć pod uwagę jego trudną 

sytuację rodzinną.  

14. Kryteria wymagań na poszczególne oceny 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a. posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 

teoretycznych rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych. 

c. proponuje rozwiązania nietypowe, 

d. samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.  

e. osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych 

zawodach sportowych i innych, 

f. jest aktywny i zawsze przygotowany do lekcji. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiedzę objętą programem nauczania w stopniu 

bardzo dobrym, 

b. bardzo dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

c. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

zawarte w programie nauczania, 

d. czyni wyraźne postępy w zdobywaniu wiadomości 

i umiejętności, 

e. jest aktywny i przygotowany do lekcji. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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a. opanował wiadomości określone w programie nauczania 

w stopniu dobrym, 

b. dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami  

i umiejętnościami, 

c. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

sporadycznie korzystając z pomocy nauczyciela, 

d. czyni zadawalające postępy w zdobywaniu wiadomości 

i umiejętności, 

e. jest aktywny i przygotowany do lekcji. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiadomości określone w programie nauczania 

w stopniu podstawowym, 

b. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

o podstawowym stopniu trudności, 

c. przy rozwiązywaniu zadań często korzysta z pomocy 

nauczyciela, 

d. czyni dostateczne postępy w zdobywaniu wiadomości 

i umiejętności, 

e. wykazuje się przeciętną aktywnością i nie zawsze jest 

przygotowany do lekcji. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiadomości w stopniu koniecznym, 

umożliwiającym kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, 
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b. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności, 

c. wykonuje zadania tylko pod kierunkiem nauczyciela, 

d. czyni minimalne postępy w zdobywaniu wiadomości 

i umiejętności, 

e. nie jest aktywny na lekcji i nie przygotowuje się do zajęć. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania, a braki w 

wiadomościach uniemożliwiają kontynuowanie nauki w 

klasie programowo wyższej, 

b. nie rozwiązuje zadań o niewielkim stopniu trudności nawet 

przy pomocy nauczyciela, 

c. nie czyni żadnych postępów w zdobywaniu wiadomości 

i umiejętności, 

d. nie korzysta z proponowanych mu form pomocy np. 

nauczyciela, świetlicy, kolegów, 

e. wykazuje zupełny brak aktywności i przygotowania do 

lekcji. 

15. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i poza 

wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i poza wojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
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otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

16. Oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I - VI są ocenami opisowymi. Ocena 

śródroczna i roczna z religii dla uczniów z upośledzeniem w stopniu 

umiarkowanym i znacznym w klasach I - VI jest oceną cyfrową. 

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

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości 

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 Ocenę z religii i bieżące oceny cząstkowe ustala się według przyjętej 

skali w § 17 ust. 14.  

18. W klasach I-III dopuszcza się: 

1) w zeszycie i na pracy pisemnej ucznia krótki komentarz słowny 

zawierający motywację do dalszych postępów i stosowanie znaków 

graficznych - „+” i „-”,  

2) w dzienniku lekcyjnym - znak „+” i „-”, „bz” (brak zadania),  

„np” (nieprzygotowany), „bs” (brak stroju) oraz zakres ocenianego 

materiału, 

3) w zeszycie i na pracy pisemnej uczniów z upośledzeniem w stopniu 



 

          Statut 

          Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

           im. Janusza Korczaka w Rybniku 

 

 

 

 53 

umiarkowanym i znacznym krótki komentarz słowny zawierający 

ocenę efektów pracy i motywację do dalszych postępów. 

19. W ciągu trwania semestru zobowiązuje się rodziców (prawnych 

opiekunów) do podpisywania każdej notatki i oceny w zeszycie 

ucznia.  

20. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych do 3 dni, 

zobowiązuje się rodziców (prawnych opiekunów) do systematycznego 

uzupełniania z dzieckiem opracowanego materiału.  

21. W przypadku dłuższej nieobecności termin uzupełnienia przedłuża się 

do jednego tygodnia.  

22. W arkuszach ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym 

roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica 

realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych 

możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający, działający w ….” wpisując nazwę poradni  

psychologiczno-pedagogicznej w której działa zespół wydający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 i 

zmianami wchodzącymi w życie 5 kwietnia 2013r ). 

            Na świadectwach szkolnych dla uczniów z upośledzeniem w stopniu  

            lekkim, umiarkowanym i znacznym nie umieszcza się w/w adnotacji. 

§ 18 

1. Śródroczna i  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

w szczególności: 
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg skali określonej 

w Statucie Szkoły z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, § 18 ust. 3. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić 

wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III 

szkoły podstawowej jest oceną opisową. 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów z 

upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym w klasach I-VI 

jest oceną opisową. 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od 

klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 
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4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

7. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia większość 

poniższych warunków: 

1) wzorowo wypełnia obowiązki ucznia – jest zawsze przygotowany 

do lekcji (z uwzględnieniem § 17. pkt 6), nie spóźnia się, 

wszystkie nieobecności są usprawiedliwione, posiada wyniki w 

nauce zgodne z jego możliwościami,  

2) jest laureatem lub finalistą konkursów,  

3) rozwija swoje zainteresowania w kołach zainteresowań w szkole 

i poza nią, co potwierdzone jest wysokimi osiągnięciami  

w konkursach na szczeblu pozaszkolnym, 

4) bierze aktywny udział w przygotowaniu szkolnych uroczystości 

i imprez, jest ich inicjatorem lub organizatorem, 

5) działa w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

co wykorzystuje na rzecz szkoły i środowiska, 

6) wypełnia polecenia wszystkich nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

7) jest grzeczny i kulturalny, 

8) chętnie pomaga nauczycielom i innym pracownikom szkoły 

w pracy na rzecz klasy i placówki, 

9) pomaga słabszym i tym wszystkim, którzy pomocy potrzebują 

oraz łatwo integruje się z grupą, nie popada w konflikty i nie jest 

ich źródłem, 
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10) ubiera się zgodnie z zapisem w §32 pkt 16. ust. 6) Statutu Szkoły, 

11) przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 

12) szanuje mienie szkolne i społeczne, mobilizuje do tego samego 

innych uczniów. 

8. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia większość 

poniższych warunków: 

1) bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia – jest zawsze 

przygotowany do lekcji (z uwzględnieniem § 17. pkt 6), nie spóźnia 

się, ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, posiada wyniki 

w nauce zgodne z jego możliwościami, 

2) rozwija swoje zainteresowania i potrafi je przedstawić w szkole lub 

poza nią (konkursy, zawody itp.), 

3) wypełnia polecenia wszystkich nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 

4) jest grzeczny i kulturalny, 

5) chętnie pomaga nauczycielom i innym pracownikom szkoły 

w pracy na rzecz klasy i placówki, 

6) pomaga słabszym i tym wszystkim, którzy pomocy potrzebują oraz 

łatwo integruje się  z grupą, nie popada w konflikty i nie jest ich 

źródłem, 

7) ubiera się zgodnie z zapisem w §32 pkt 17. ust. 6) Statutu Szkoły, 

8) przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 

9) szanuje mienie szkolne i społeczne, mobilizuje do tego samego 

innych uczniów. 
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9. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie 

poniższe warunki: 

1) dobrze wykonuje obowiązki ucznia – jest zawsze przygotowany do 

lekcji (z uwzględnieniem § 17. pkt 6), nie spóźnia się, wszystkie 

nieobecności są usprawiedliwione, posiada wyniki w nauce 

zgodnie ze swoimi możliwościami, 

2) stara się rozwijać swoje zainteresowania, 

3) wypełnia polecenia wszystkich nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 

4) jest grzeczny i kulturalny, 

5) chętnie pomaga nauczycielom w pracy na rzecz klasy i szkoły, 

6) pomaga słabszym i tym, którzy tej pomocy potrzebują oraz łatwo 

integruje się z grupą , a mimo to czasami popada w konflikty i jest 

ich źródłem, 

7) ubiera się zgodnie z zapisem w  §32 pkt 16. ust. 6) Statutu Szkoły, 

8) przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 

9) szanuje mienie społeczne i szkolne i mobilizuje do tego samego 

innych uczniów. 

10. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie 

poniższe warunki: 

1) wypełnia obowiązki ucznia, choć zdarza mu się być 

nieprzygotowanym do lekcji, nie mieć zadania domowego, jego 

wszystkie nieobecności są usprawiedliwione, zdarza mu się 

spóźnić, 
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2) nie zawsze wypełnia polecenia wszystkich nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

3) nie zawsze jest grzeczny i kulturalny, 

4) nie zawsze dba o kulturę języka, 

5) mało udziela się w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

6) ubiera się zgodnie z zapisem w §32 pkt 16. ust. 6)  Statutu Szkoły, 

7) nie zawsze szanuje mienie szkolne i społeczne, 

8) nie kradnie, nie wagaruje, nie zastrasza, 

9) nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły 

i poza nią. 

11. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który spełnia co 

najmniej 4 z poniższych warunków:  

1) spełnia obowiązek szkolny, ale często jest nieprzygotowany do 

lekcji, nie odrabia pracy domowej, często spóźnia się, ma 

nieusprawiedliwione nieobecności, lekceważy obowiązki ucznia, 

2) często popada w konflikty z rówieśnikami i nauczycielami, 

3) nie zawsze ubiera się zgodnie z zapisem w §32 pkt 16. ust. 6) 

Statutu Szkoły. Nie dba o estetykę stroju, często nosi wyszukane 

fryzury, maluje się, farbuje włosy, nosi kolczyki w różnych miejscach 

ciała (nie dotyczy kolczyków w uszach dziewcząt), 

4) jest niegrzeczny, niekulturalny, używa wulgarnych słów, lekceważy 

wszystkich i wszystko, 

5) nie udziela się w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

6) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

7) często niszczy mienie szkolne i społeczne. 
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12. Zachowanie naganne może otrzymać uczeń, który spełnia, co 

najmniej 1 punkt z wymienionych poniżej kryteriów: 

1) nie wypełnia obowiązków ucznia – nie przygotowuje się do 

lekcji, nie odrabia zadań domowych, utrudnia prowadzenie 

lekcji, spóźnia się, ma nieusprawiedliwione nieobecności, 

2) nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

3) jest niegrzeczny, niekulturalny, używa wulgarnych słów, 

lekceważy wszystkich i wszystko, 

4) nagminnie wywołuje bójki z rówieśnikami, 

5) znęca się nad młodszymi, 

6) zastrasza innych, 

7) wagaruje, 

8) kradnie, 

9) wyłudza pieniądze, 

10) jest agresywny psychicznie, fizycznie i słownie, 

11) szkodzi swojemu zdrowiu – pali papierosy, pije alkohol, 

narkotyzuje się i używa substancji odurzających, 

12) nie nosi stroju zgodnie z zapisem w §32 pkt 16. ust. 6)  Statutu 

Szkoły. Ubiera się wyzywająco i niestosownie do swojego 

wieku, farbuje włosy, goli głowę na łyso, nosi makijaż, maluje 

paznokcie, nosi kolczyki i agrafki w różnych miejscach ciała (nie 

dotyczy kolczyków w uszach dziewcząt), nosi prowokujące 

fryzury w stylach charakterystycznych dla subkultury 

młodzieżowej, 

13) dopuszcza się czynów lubieżnych, 
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14) popada w konflikt z prawem, 

15) znęca się nad zwierzętami, 

16) dewastuje mienie szkolne i społeczne, 

17) ma zły wpływ na innych uczniów, 

18) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

19) samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych. 

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi. 

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły 

z zastrzeżeniem § 18 ust. 16 i 17. 

17. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

18. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do 

klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, 

któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni 
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kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w 

miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

§ 19 

Egzamin sprawdzający 

1. Jeżeli zdaniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 

wystawiona przez nauczyciela przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna klasyfikacyjna ocena 

zachowania jest zaniżona, uczeń ma prawo do odwołania się od tej 

oceny w formie egzaminu sprawdzającego. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie do 

Dyrektora szkoły o egzamin sprawdzający najpóźniej na pięć dni przed 

rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor wyznacza termin egzaminu sprawdzającego nie później niż 

na dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. W skład komisji wchodzą: 
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1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

2) W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy,  

c. wskazani przez dyrektora szkoły trzej nauczyciele prowadzący 

zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d. pedagog. 

6. Termin egzaminu sprawdzającego powinien być uzgodniony 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

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

1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a. skład komisji, 

b. termin sprawdzianu, 

c. zadania (pytania) sprawdzające, 

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

a. skład komisji, 
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b. termin posiedzenia komisji, 

c. wynik głosowania, 

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu sprawdzającego                        

w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie nie przysługuje mu 

dodatkowy termin.  

§ 20 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców 

(prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok 

nauki,  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 2) nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
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technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), zdającemu egzamin 

klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się z pisemną 

prośbą do Dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przystąpienie 

ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż na pięć dni przed 

śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. Dyrektor szkoły po wyrażeniu zgody wyznacza termin 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego musi być ustalony przed terminem 

ewentualnych egzaminów poprawkowych.  

12. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 

1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 
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wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2)  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 

pkt 2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w 

charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się 

protokół zawierający w szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 

a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla 

ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
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Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

19. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na egzamin klasyfikacyjny w wyznaczonym 

terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przysługuje mu 

dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego. 

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 23. 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 23. 

23. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 23. 
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§ 21 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku 

szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję 

do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem 

§ 18 ust. 16 oraz § 22 ust. 10.  

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 21 ust 1 lub § 21 

ust.2 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem § 

22 ust.1 i § 22 ust. 10. 

4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w 

klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych w szkole, z uwzględnieniem § 17 

ust. 13 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 16. 

2) ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o którym mowa w 

§ 25. 

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

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
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średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub na 

religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczną oceny 

uzyskane z tych zajęć. 

7. Warunki dotyczące ukończenia szkoły przez ucznia z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym reguluje § 17, 

ust. 16. 

8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły na wniosek 

wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

§ 22 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej,  

z wyjątkiem egzaminu muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie - przed 

rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zwracają 
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się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na 

przystąpienie ucznia do egzaminu poprawkowego. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin 

poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez 

dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako 

egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne – jako członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 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 jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu, 

3) pytania egzaminacyjne zgodne z kryteriami ocen w skali 2-6, 
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4) wynik egzaminu, 

5) ocenę ustaloną przez komisję. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń otrzyma z egzaminu poprawkowego taką ocenę, na jaką zda ten 

egzamin w skali ocen 1-6. 

9. 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. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę 

z zastrzeżeniem § 22 ust. 11.  

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły, Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 
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 § 23 

Tryb odwoławczy w przypadku ustalenia oceny niezgodnie  

z przepisami prawa 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), przeprowadza się nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których 

mowa w § 23 ust. 1.Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) W przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole 

inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji. 

b. wychowawca klasy.  

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w danej klasie. 

d. pedagog. 

e. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

f. przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1b może być zwolniony 

z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
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edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) 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 niedostatecznej rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 

§22 ust 1. 

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

1) W przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a. skład komisji, 

b. termin sprawdzianu, 

c. zadania (pytania) sprawdzające, 

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

a. skład komisji, 

b. termin posiedzenia komisji, 

c. wynik głosowania, 

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
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9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust.2 p.1), 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

10. Przepisy ust.1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej 

w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

§ 24 

Badanie wyników nauczania 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej nauczyciele uczący 

przeprowadzają badanie wyników nauczania, za pomocą 

zestandaryzowanych dla całej szkoły zewnętrznych narzędzi dla 

określenia poziomu opanowania przez uczniów umiejętności 

określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi 

przepisami na danym etapie edukacyjnym.  

2. W klasach IV - V szkoły podstawowej nauczyciele uczący 

przeprowadzają badanie wyników nauczania, za pomocą 

zestandaryzowanych dla całej szkoły zewnętrznych narzędzi, dla 

określenia poziomu opanowania przez uczniów umiejętności 

określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi 

przepisami na danym etapie edukacyjnym.  
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                  § 25 

Sprawdzian kompetencji przeprowadzany w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian 

poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach 

wymagań, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu. 

3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

§ 26 

Sposób monitorowania i ewaluacji 

1. Na konferencji plenarnej kończącej dany rok szkolny, zespół 

opracowujący Wewnątrzszkolny System Oceniania przeprowadza 

ankietę ewaluacyjną. Wyniki ankiety oraz bieżące zmiany w prawie 

oświatowym będą podstawą przeprowadzenia ewaluacji 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

Rozdział 4 

 Organizacja  szkoły 

§ 27 

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy od I – VI.  

2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji 
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letnich zawarte są w przepisach MEN w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa 

projekt organizacyjny szkoły sporządzany każdego roku przez 

Dyrektora szkoły. 

4. Projekt organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

5. W projekcie organizacyjnym szkoły zamieszcza się: 

1) ogólną liczbę uczniów, oddziałów, godzin uczniowskich 

i nauczycielskich, 

2) ogólną liczbę przedmiotów, zajęć nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych, 

3) liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz 

z liczbą stanowisk kierowniczych. 

4) W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się 

stanowisko Wicedyrektora. 

5) Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat i jest zgodny 

z ramowym planem nauczania. 

6) Przeciętna liczba uczniów w klasie powinna wynosić od 24 – 30,  

a w klasach integracyjnych od 15 – 20 uczniów, w tym 3 – 5 

niepełnosprawnych. Organizację stałych, obowiązkowych 

i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z zastrzeżeniem § 4, ust. 15-16, 

natomiast czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala 
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nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny obowiązkowy 

czas zajęć. 

7. Przerwy międzylekcyjne w szkole trwają 10 minut z wyjątkiem 

przerwy obiadowej, która trwa 20 minut. 

8. Dopuszcza się możliwość skróconych lekcji oraz przerw 

międzylekcyjnych w przypadkach szczególnych i uzasadnionych. 

9. Każdego roku dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach 

wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa. 

10. Przy podziale oddziałów na grupy uwzględnia się wysokość środków 

finansowych szkoły oraz zasady wynikające z przepisów dotyczących 

ramowych programów nauczania. 

11. Niektóre zajęcia takie jak: zajęcia wyrównawcze, języki obce, koła 

zainteresowań mogą być prowadzone podczas wyjazdów śródrocznych 

tzw. „Zielonych Szkół”, które są organizowane dla dzieci i młodzieży z 

rejonów zagrożonych ekologicznie. 

12. Czas trwania zajęć i terminy wyjazdów ustalają nauczyciele 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, rodzicami i prawnymi 

opiekunami. 

13. W każdym roku szkolnym Dyrektor ustala skład Zespołu Kierowniczo 

– Wychowawczego. 

14. W skład zespołu wchodzą: 

1) dyrektor szkoły, 

2) wicedyrektor, 

3) pedagog szkolny, 

4) nauczyciel klas I – III i klas IV – VI. 
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5) Przedstawiciele działających w szkole związków zawodowych. 

15. Posiedzenia Zespołu Kierowniczo – Wychowawczego są 

protokołowane. 

16. Nauczyciele mogą tworzyć szkolne zespoły roboczo - wychowawcze, 

samokształceniowe, problemowo – zadaniowe i inne, których pracą 

kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek 

zespołu. 

§ 28 

1. W szkole działa świetlica szkolna będąca integralną częścią szkoły, 

która realizuje treści i działania wychowawczo – opiekuńcze 

szczegółowo określone w „ Regulaminie Świetlicy”. 

1) Do świetlicy zapisywane są w pierwszej kolejności dzieci z klas I – 

III obojga rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, zastępczych. 

2) Wychowankowie świetlicy mają prawo do: 

a. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

b. bezpiecznego spędzania czasu przed lekcjami jak i po ich 

zakończeniu oczekując na przybycie rodziców (opiekunów) 

c. korzystania z pomocy w odrabianiu zadań domowych, 

d. korzystania z szkolnej stołówki. 

3) Obowiązki wychowanka świetlicy: 

a. udział w zajęciach zorganizowanych przez wychowawcę, 

b. nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia 

wychowawcy ( wyjścia do toalety, biblioteki, inne zajęcia), 

c. dbania o porządek w świetlicy, 

d. poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy, 
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e. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak 

i trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń 

nauczyciela – wychowawcy, 

f. przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, który jest 

wywieszony w widocznym miejscu w świetlicy  

4) Współpraca z rodzicami – bezpośredni, codzienny kontakt 

i rozmowy z rodzicami odbierającymi dzieci ze świetlicy lub 

telefonicznie. 

2.  Organizacja pracy świetlicy oraz cele i zadania zawarte są 

w regulaminie oraz planie pracy świetlicy. 

§ 29 

1. W szkole działają: biblioteka szkolna, czytelnia oraz internetowe 

centrum multimedialne (ICM), które służą uczniom, nauczycielom 

w realizacji potrzeb, zainteresowań, zadań dydaktyczno – 

wychowawczych oraz doskonaleniu warsztatu pracy. 

2. Z biblioteki szkolnej, czytelni oraz ICM mogą korzystać uczniowie, 

nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy szkoły. 

3. Biblioteka szkolna, czytelnia oraz ICM służy do realizacji 

następujących zadań: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów 

bibliotecznych, 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz 

prowadzenie działalności informacyjnej, 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, 

rodziców i nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 
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4) podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami 

nauczania – różnorodnych form pracy z zakresu edukacji 

czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich 

programów nauczania,; 

5) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów, kształtowanie 

ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno – 

rekreacyjnych. 

4. Lokal i wyposażenie biblioteki umożliwiają: 

1) bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie 

zbiorów, 

2) zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – 

informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych 

bibliotece zadań. 

5. Wypożyczający ponoszą odpowiedzialność materialną za zagubione 

lub zniszczone materiały biblioteczne wypożyczone z biblioteki. 

6. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej, czytelni oraz 

internetowego centrum informacji multimedialnej zawiera Regulamin 

biblioteki szkolnej oraz roczny plan pracy nauczyciela - bibliotekarza. 

 § 30 

 Klasy integracyjne 

1. W celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy 

i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły 

ogólnodostępnej w szkole utworzono oddziały integracyjne. 

2. W oddziałach integracyjnych liczba uczniów powinna wynosić od 15 

– 20 uczniów, w tym od 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych. 
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3. Warunki naboru do klas integracyjnych: 

1) do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie, których rodzice 

wyrazili pisemną zgodę na uczęszczanie dziecka do takiej klasy, 

2) do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie 

niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający 

w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,  

3) do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie: słabo słyszący, 

słabo widzący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

z autyzmem, 

4) uczniom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym 

i znacznym szkoła zapewnia możliwość jej ukończenia na 

zasadach określonych w Statucie dla tej grupy uczniów, 

5) ze względu na bariery architektoniczne, szkoła nie przyjmuje 

dzieci z niepełnosprawnością ruchową (kończyny dolne). 

6) przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do klasy integracyjnej 

odbywa się na podstawie stwierdzenia w/w warunków w czasie 

rozmowy kwalifikacyjnej, w której biorą udział: Dyrektor szkoły 

w towarzystwie Wicedyrektora lub członka zespołu kierowniczo- 

wychowawczego lub członka zespołu samokształceniowego ds. 

nauczania integracyjnego oraz rodzice wraz z dzieckiem, 

7) w przypadku dzieci spoza rejonu szkoły, u których stwierdzono 

duże problemy wychowawcze i adaptacyjne, jak napady agresji, 

zagrażające pozostałym uczniom czy też zachowania 

uniemożliwiające prawidłowy przebieg zajęć w zespole klasowym 
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– wynikające z rodzaju niepełnosprawności, bądź innych 

uwarunkowań, fakt ten decyduje o nie zakwalifikowaniu dziecka 

do klasy integracyjnej. 

4. W szkole z oddziałami integracyjnymi, zatrudnia się w każdej klasie 

integracyjnej dwóch nauczycieli: prowadzącego oraz drugiego 

pedagoga - współorganizującego kształcenie integracyjne, zwanego 

dalej nauczycielem wspomagającym. Prowadzący winien posiadać 

kwalifikacje nauczyciela kształcenia zintegrowanego bądź nauczyciela 

przedmiotowego, nauczyciel wspomagający to pedagog specjalny lub 

oligofrenopedagog. 

5. Zasady określające przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego 

w klasach integracyjnych: 

1) Wzajemne relacje pomiędzy grupami dzieci: 

a. wzajemne oddziaływanie na siebie i stymulowanie rozwoju 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, 

b. uczenie się wzajemnej akceptacji, wrażliwości na drugiego 

człowieka, 

c. uczenie się prawidłowego postrzegania i oceny zarówno 

zachowania dzieci zdrowych przez jednostkę chorą, jak i reakcji 

dziecka niepełnosprawnego na zdrowych rówieśników, 

d. stwarzanie dzieciom niepełnosprawnym sytuacji sprzyjających 

nawiązaniu prawidłowych kontaktów z pełnosprawnymi 

rówieśnikami, 

e. wzmacnianie odporności dzieci z defektami na negatywne 

reakcje emocjonalne i zachowania zdrowych rówieśników, 
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f. korygowanie niewłaściwych form zachowania społecznego 

utrwalonych w wychowaniu rodzinnym lub dotychczasowych 

kontaktach rówieśniczych przez udział dzieci w różnych 

formach terapii oraz w rzeczywistym życiu grupy. 

2) Wzajemne relacje pomiędzy prowadzącymi klasę nauczycielami: 

a. działania pedagogów muszą być zaplanowane wspólnie, 

b. współpraca w ramach nauczania w klasach integracyjnych 

odbywa się zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków 

nauczyciela prowadzącego i wspomagającego,  

c. zakres ten określa konieczność przygotowywania lekcji 

w porozumieniu ze sobą zgodnie z zasadą: 

Nauczyciel prowadzący odpowiedzialny za podstawowy tok 

lekcji oraz prowadzenie dokumentacji z nią związanej (temat, 

środki dydaktyczne, formy i metody pracy, karty pracy, zgodność 

treści z programem nauczania, itp.). 

Nauczyciel wspomagający odpowiedzialny za dostosowanie tego 

toku do potrzeb grupy dyspanseryjnej (zindywidualizowanie 

metod, środków dydaktycznych np. kart pracy, treści 

programowych dla poszczególnych uczniów w obrębie grupy), 

d. w czynnościach porządkowo-organizacyjnych dotyczących lekcji 

oraz funkcjonowania klasy obydwaj nauczyciele posiadają równe 

kompetencje, 

e. w przypadku jakichkolwiek różnic zdań pomiędzy nauczycielami 

wynikającymi z pełnionej przez nich roli dydaktyczno-

wychowawczej sytuacje sporne należy rozstrzygać w oparciu o 
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konstruktywną dyskusję na etapie przygotowania do lekcji, 

f. role obu nauczycieli mogą być wymienne, a ich działania 

powinny się uzupełniać, 

g. pedagog specjalny nie może być przypisany tylko uczniom 

niepełnosprawnym oraz do pełnienia roli czysto usługowej 

w stosunku do pedagoga prowadzącego, 

h. współpraca polega na wspólnym przygotowaniu planu pracy, 

zajęć, zbieraniu pomocy dydaktycznych; prowadzeniu zajęć 

lekcyjnych i dokumentacji; urządzaniu i odpowiedzialności za 

salę lekcyjną oraz na ocenianiu postępów uczniów zgodnie 

z zasadami WSO. 

§ 31 

Organy szkoły 

1. Organami szkoły są: Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada 

Rodziców, Samorząd Uczniowski. 

2. Dyrektor szkoły: 

1) Jest najwyższym jednoosobowym organem szkoły. 

2) Jest przełożonym wszystkich nauczycieli, uczniów i pracowników 

administracji i obsługi. 

3) Kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

4) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, który polega na: 

a. kontrolowaniu realizowanych przez nauczycieli celów i zadań 

dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych zawartych w 

planie pracy szkoły i programie wychowawczym, 

b. hospitowaniu  zajęć odbywających się w szkole i poza nią, 
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c. szkoleniu Rady Pedagogicznej w ramach WDN, 

d. dokonywaniu lustracji i przeglądów oraz udzielaniu 

bezpośredniego instruktażu,  

e. okonywaniu bieżących badań wybranych obszarów działalności 

szkoły,  

f. gromadzeniu informacji o pracy nauczycieli w celu 

dokonywania ich oceny pracy,  

g. inspirowaniu nauczycieli do podejmowania działalności 

innowacyjnej i eksperymentalnej,  

h. zachęcaniu nauczycieli do doskonalenia zawodowego 

i poszerzania kwalifikacji zawodowych,  

i. kontrolowaniu prawidłowości oceniania, promowania 

i klasyfikowania uczniów zgodnie z WSO. 

5) Dyrektor zwołuje konferencje Rady Pedagogicznej i jest ich 

przewodniczącym. 

6) Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym sprawozdanie zawierające ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności szkoły. Dyrektor zobowiązany jest złożyć omawiane 

sprawozdania na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

odpowiednio po zakończeniu pierwszego oraz drugiego półrocza do 

dnia 31 sierpnia każdego roku. 

7) Wydaje wewnątrzszkolne zarządzenia porządkowe. 

8) Dokonuje oceny pracy nauczycieli. 

9) Zatwierdza plany i regulaminy szkolne. 
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10) Przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawy, które wymagają 

rozpatrzenia przez ten organ. 

11) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

12) Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim. 

13) Dokonuje powierzenia i odwołania stanowisk kierowniczych 

w szkole po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego szkołę. 

14) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do 

harmonijnego rozwoju psycho – fizycznego. 

15) Dba o prawidłowe wykonywanie wszystkich zadań szkoły 

(dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych). 

16) Zapewnia warunki do właściwego funkcjonowania szkoły. 

17) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

takie jak: 

a. przeglądy sal, korytarzy, pomieszczeń i placu szkolnego pod 

kątem przepisów BHP, 

b.  ocena skuteczności szkolnego systemu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów, 

c. ocena stopnia ryzyka zawodowego na poszczególnych 

stanowiskach pracy, 

d. monitorowanie dokumentacji powypadkowej uczniów 

i nauczycieli, 

e. monitorowanie dyscypliny pracy pod kątem przestrzegania 
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przepisów BHP, 

f. monitorowanie dyżurów nauczycieli. 

18) Działa na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno – bytowych, 

zdrowotnych i kulturalnych: uczniów, nauczycieli i pozostałych 

pracowników niepedagogicznych. 

19) Prowadzi sprawy kadrowe wszystkich pracowników szkoły. 

20) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji 

i obsługi w oparciu o przepisy. 

21) Przyznaje nagrody i wyróżnienia nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi. 

22) Występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród. 

23) Udziela upomnień, nagan i innych kar porządkowych 

nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły. 

24) Powołuje zespół kierowniczo – wychowawczy i jest ich 

przewodniczącym z głosem doradczym i stanowiącym. 

25) Powołuje Zespoły Samokształceniowe i inne i ustala 

kierowników tych zespołów, którzy działają w oparciu o plan 

pracy. 

26) Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

27) Kontroluje wykonywanie tych obowiązków i współdziała 

z rodzicami. 

28) Prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

29) Informuje rodziców o: 

a. konieczności zapewnienia dziecku warunków 
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     umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

b. zapewnieniu dziecku regularnego uczęszczania do szkoły, 

c. postępowaniu egzekucyjnym w razie nie uczęszczania dziecka 

do szkoły. Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się w 

momencie niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

30) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 

dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

31) Stwarza i zapewnia wszystkim organom szkoły możliwości 

swobodnego działania i podejmowania pewnych decyzji 

w granicach swoich kompetencji.  

32) Rozpatruje skargi, wnioski i protesty nauczycieli, pracowników 

szkoły, rodziców, uczniów oraz rozwiązuje sytuacje konfliktowe 

wewnątrz szkoły, zgodnie z opracowaną w szkole procedurą 

(Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.80.9.26; rozp. 

Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r., Dz. U. z dnia 22.01.2002 
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r.)  

33) Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami 

szkoły.  

34) Dyrektor w określonych w szkolnej „Procedurze rozpatrywania 

skarg, wniosków i protestów” dniach i godzinach przyjmuje 

strony w sprawach związanych z działalnością szkoły i jej 

organizacją.  

35) Na wniosek Dyrektora szkoły w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach uczeń może być przeniesiony do innej szkoły za 

zgodą Kuratora Oświaty.  

36) Dyrektor Szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 

Szkoły, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu 

Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpi 

Dyrektor Szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż 

Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu 

Uczniowskiego, wprowadzić lub znieść obowiązek noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju 

uczniowskiego. 

3. Rada Pedagogiczna: 

1)  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły 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. W zebraniach Rady 
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Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej. 

3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed 

rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku 

z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego 

szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

5)  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady 

Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 

z regulaminem rady. 

6)  Konferencje Rady Pedagogicznej odbywają się wg 

harmonogramu sporządzonego przez Dyrektora szkoły. 

7)  Konferencje Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

8) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :  

a. zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski 

szkoły, 

b. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji 

i promocji uczniów, 

c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
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pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów 

przez Radę Rodziców,  

d. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły lub placówki, 

e. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,  

f. zatwierdzanie uchwałą Rady Pedagogicznej szkolnych 

regulaminów o charakterze wewnętrznym (statut, 

wewnątrzszkolny system oceniania), 

g. ustalenie regulaminu swojej działalności. 

9) Kompetencje stanowiące Rada Pedagogiczna realizuje w formie 

uchwał.  

10) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

11) Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy: 

a. opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza 

tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły lub 

placówki, 

c. opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

d. opiniowanie propozycji Dyrektora szkoły w sprawach 

przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-05-2008&qplikid=1#P1A6
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12) Kompetencje opiniodawcze Rada Pedagogiczna realizuje 

w formie opinii.  

13) Rada Pedagogiczna opracowuje i ustala regulamin swojej 

działalności. 

14) Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są 

obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

15) Wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica 

zawodowa i służbowa.  

16) Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego 

szkołę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. 

17) Rada Pedagogiczna uczestniczy w przygotowaniu projektu 

statutu szkoły i jego ewaluacji. 

4. Rada Rodziców 

1) W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców 

(prawnych opiekunów) uczniów. 

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.  

3) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu 

rad oddziałowych – „trójek klasowych”, wybranych w tajnych 

wyborach, przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

4) Zadania Rady Rodziców: 
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a. występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły;  

b. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 

wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu 

profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego 

wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;4  

c. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy 

efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub 

placówki;  

d. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 

Dyrektora szkoły. 

5)    Kompetencje Rady Rodziców: 

a. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

a) Programu wychowawczego szkoły, obejmującego 

                                                 

4   Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub 

programu profilaktyki, 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; 

    

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2007&qplikid=1#P1A6
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wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego 

przez nauczycieli,  

b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców.  

c) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy 

efektywności kształcenia lub wychowania.  

d) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego 

przez Dyrektora  szkoły.  

6) Rada Rodziców spośród swoich członków, w drodze głosowania 

jawnego wybiera prezydium Rady Rodziców.  

7) Skład prezydium Rady Rodziców przedstawia się następująco: 

a. przewodniczący Rady Rodziców, 

b. zastępca przewodniczącego, 

c. sekretarz, 

d. skarbnik, 

e. trzech członków Komisji Rewizyjnej, 

f. trzech członków bez funkcji.  

8) Zebrania Rady Rodziców i prezydium Rady Rodziców są 

protokołowane.  

9) W celu wspierania swej działalności Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.  

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2007&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2007&qplikid=1#P1A6
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10) Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa 

regulamin działalności Rady Rodziców.  

11) W sytuacjach problematycznych zaistniałych na terenie klasy lub 

szkoły, Rada Rodziców powiadamia o tym wychowawcę klasy, 

który ma obowiązek powiadomić o sprawie Dyrektora szkoły. 

Następnie Rada Oddziałowa - „trójka klasowa” za 

pośrednictwem wychowawcy ustala termin spotkania z 

Dyrektorem szkoły celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

4. Samorząd Uczniowski 

1) Samorząd Uczniowski jest organizacją skupiającą przedstawicieli 

młodzieży całej szkoły. 

2) Organizacja Samorządu Uczniowskiego: 

a. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie klas    

IV–VI, 

b. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły 

a) wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, 

bezpośrednie i tajne, 

b) wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się na 

przełomie I i II semestru. 

3) Główne zadania Samorządu Uczniowskiego: 

a. Samorząd Uczniowski jest wyrazicielem opinii uczniów 

o problemach szkoły i ma prawo do przedstawienia Radzie 

Pedagogicznej oraz dyrekcji wniosków we wszystkich 

sprawach dotyczących praw uczniów, 

b. pracuje w oparciu o plan pracy, 
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c. współtworzy dokumenty regulujące życie szkoły i opiniuje 

Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, 

d. na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela, 

e. wnioskuje wraz z Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców do 

Dyrekcji o utworzenie Rady Szkoły, 

f. uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

g. prowadzi działalność, której celem jest: 

a) uatrakcyjnianie zajęć szkolnych przez imprezy kulturalno 

– oświatowe (apele, akademie, dyskoteki, seanse filmowe 

itp.) i sportowe, 

b) uzyskiwanie środków na potrzeby własne i szkoły, 

c) działalność charytatywna i pomoc słabszym, 

d) szeroko pojęta informacja w formie gazetek 

i komunikatów przez radiowęzeł, 

e) współdziałanie z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, świetlicą 

szkolną i innymi pracownikami szkoły dla podniesienia 

jakości pracy i nauki, 

f) pielęgnowanie tradycji szkoły związanej z imieniem jej 

patrona, 

g) prowadzi działalność udokumentowaną, której strategię 

określa na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, 

zwoływanych w zależności od potrzeb – kilka razy na 

semestr, 

h. może składać wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

dotyczących szkoły w szczególności w zakresie realizacji 



 

          Statut 

          Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

           im. Janusza Korczaka w Rybniku 

 

 

 

 97 

podstawowych praw uczniów na piśmie do opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego, a w przypadkach wniosków 

dotyczących opiekunów Samorządu Uczniowskiego, 

nauczycieli lub innych pracowników szkoły, łamania praw 

dziecka, zgodnie ze szkolną „Procedurą rozpatrywania 

skarg, wniosków i protestów”. 

4) Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego: 

a. wymienione wyżej zadania realizowane są w oparciu o Radę 

Główną i Sekcje Samorządu Uczniowskiego, których ilość 

i rodzaj zależy od potrzeb i inwencji uczniów. 

b. w skład Rady Głównej wchodzą: 

a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

b) dwóch zastępców 

c) skarbnik 

d) sekretarz 

e) przewodniczący sekcji. 

5) Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

a. opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostają nauczyciele 

wybrani przez Samorząd Uczniowski w tajnych 

bezpośrednich wyborach, 

b. opiekunów Samorządu Uczniowskiego powołuje Dyrektor 

szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego, 

6) Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 

a. Samorząd Klasowy:  
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a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując 

z Zarządem SU, 

b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury 

w klasie itp.), 

c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy 

klasy, 

d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 

b. Rada Samorządu Uczniowskiego:  

a) uchwala Regulamin SU, 

b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian 

w Regulaminie, 

c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, 

d) ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny, 

e) opiniuje wybór opiekuna SU, 

f) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu 

Uczniowskiego. 

c. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:  

a) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, 

b) wykonuje uchwały Rady SU, 

c) dokonuje wyboru opiekuna SU po zaopiniowaniu 

kandydatury w Radzie SU, 

d) czuwa nad terminową realizacją planu pracy, 

e) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez 

i uroczystości szkolnych, 

f) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, 
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g) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej, Rady Szkoły w ramach swoich 

kompetencji, 

h) opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły. 

 § 32 

 Uczniowie szkoły 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat 

oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także 

rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli 

wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.  

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani 

są do informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku 

Dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka 

o realizacji tego obowiązku spełnionego w sposób określony w art. 16 

ust. 5b Ustawą o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r.  

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej 

podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek rodzica lub prawnego 

opiekuna dziecka. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły 

podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-10-2006&qplikid=1#P1A6
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nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje 

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 

mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

7. Dla uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniem do kształcenia 

specjalnego) można przedłużyć okres nauki na każdym etapie 

edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę 

godzin zajęć edukacyjnych.  

O wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje Dyrektor szkoły 

indywidualnie w stosunku do każdego ucznia niepełnosprawnego. 

Decyzja Dyrektora powinna znaleźć uzasadnienie w szczegółowej 

analizie sytuacji edukacyjnej dokonanej przez Radę Pedagogiczną 

i zostać podjęta w uzgodnieniu z rodzicami. 

Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego 

niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia 

opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie 

nauczania na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje, o co 

najmniej jeden rok szkolny dłużej. 

Na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu 

edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje 

świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi 

niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny 

zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. W sprawozdaniu 

statystycznym SO-2 ucznia, któremu wydłużono etap edukacyjny, 
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wykazuje się jako ucznia niepromowanego. 

8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor szkoły 

w obwodzie, której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie 

obowiązku szkolnego poza szkołą określając jego warunki zgodne 

z podstawą prawną. 

9.  Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej, lub 

jej ukończenia na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 

przeprowadzonych w szkole zgodnie z WSO. 

10. Prawo do dokonywania czynności administracyjnych związanych 

z realizacją obowiązku szkolnego przez ucznia na terenie szkoły 

(zapisywanie do szkoły, przenoszenie do innej szkoły), mają jedynie 

prawni opiekunowie ucznia. 

11. Prawa ucznia. 

 Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości praw człowieka, a w szczególności praw ucznia 

2) godnego traktowania i ochrony przed poniżającym karaniem 

3) swobody wypowiedzi 

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności 

swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie 

narusza tym dobra innych osób 

5) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 

6) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz 
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zrzeszania się w organizacjach działających w szkole 

7) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy 

i umiejętności przy wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły, 

wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz 

uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień 

8) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

   9) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach 

i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami 

i umiejętnościami. 

 10) powiadomienia o przyznanych nagrodach i karach 

 11) odwołania od kar określonych w Statucie. 

12. W przypadku nieprzestrzegania praw wymienionych w ust. 11 

uczniowie lub ich rodzice mają prawo złożyć skargę do Dyrektora 

szkoły określając, które z praw i przez kogo zostało naruszone, zgodnie 

z obowiązująca w szkole „Procedurą Rozpatrywania Skarg Wniosków i 

Protestów”. Dyrektor szkoły w trybie administracyjnym określonym w 

procedurze ma obowiązek udzielić stosownych wyjaśnień, a w 

stosunku do winnych wyciągnąć konsekwencje służbowe. 

13. Jeżeli reakcja Dyrektora na złożoną skargę nie usatysfakcjonuje ucznia 

lub jego rodziców, mają oni prawo złożyć pisemną skargę do organów 

sprawujących nadzór pedagogiczny lub do Rzecznika Praw Ucznia. 

14. Prawa dziecka podlegają ograniczeniom, ale przewidzianym przez 

Ustawę ze względu na dobro, zdrowie i bezpieczeństwo innych osób 

(wzajemne przestrzeganie praw). Uczniowie mają prawo do np. 

wyrażania swoich myśli i uczuć o ile nie urażają one czyjejś godności 
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osobistej i dobra (dotyczy to również wszystkich innych praw). Prawo, 

które nie podlega ograniczeniom to prawo do ochrony przed torturami i 

nieludzkim traktowaniem. Nie wolno odebrać dziecku praw. 

Rzecznikiem Praw Dziecka w szkole jest pedagog szkolny. 

15. Uczeń ma następujące przywileje: 

1) dzień bez pytania, 

2) informacja o sprawdzianach i ich ilości, 

3) paczki z akcji charytatywnych czy udział w balach 

mikołajkowych. 

16. Uczeń  ma uprawnienia do: 

1) pomocy materialnej (wyprawka szkolna, stypendium szkolne), 

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

17. Obowiązki ucznia 

 Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania Praw Człowieka,  

2) przestrzegania zakazu rejestracji przy pomocy urządzeń 

technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych, 

3) wyłączania telefonów komórkowych w trakcie trwania lekcji 

i zajęć pozalekcyjnych, 

4) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej 

pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, 

systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, 

5) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o 

honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu, godnego, 
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kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbanie o piękno 

mowy ojczystej, 

6) noszenia na terenie szkoły ubioru schludnego, estetycznego, 

odpowiedniego do swojego wieku bez nadmiaru biżuterii. Ubiór 

powinien zakrywać uda, brzuch, ramiona, dekolt, plecy. Uczeń nie 

farbuje włosów, nosi klasyczne fryzury, nie nosi makijażu, nie 

maluje paznokci, nie zakłada kolczyków do nosa, warg, brwi 

i uszu (kolczyki w uszach nie dotyczą dziewcząt). Strój ucznia nie 

może reprezentować żadnej subkultury. Na uroczystości szkolne 

(rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, akademie i inne 

święta szkolne) uczeń zobowiązany jest do biało-granatowego lub 

biało-czarnego, odświętnego ubioru. 

7) dbania o swoje rzeczy osobiste. Szkoła zabezpiecza na jej terenie 

standardowe wyposażenie ucznia - obuwie, ubrania, podręczniki, 

zeszyty, pomoce naukowe wymagane w szkole, książki wymagane 

w szkole i przybory szkolnych wymagane w szkole. Uczeń nie 

powinien przynosić do szkoły rzeczy i przedmiotów 

niezwiązanych ze standardowym wyposażeniem ucznia.  

8) okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły, 

podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora 

szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Rady 

Samorządu Klasowego lub Szkolnego, przestrzegania zasad 

współżycia społecznego, a szczególnie: 

a. okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 
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c. poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

d. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego 

człowieka, 

e. zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji 

w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że 

zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, 

f. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich 

kolegów; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa 

narkotyków i innych środków odurzających, 

g. troszczenia się o mienie szkoły i dbania o utrzymanie 

czystości i porządku na terenie szkoły, 

h. noszenia skromnego, schludnego stroju, 

i. usprawiedliwiania nieobecności w terminie tygodniowym od 

przyjścia do szkoły. 

18. Uczeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 jest 

nagradzany i wyróżniany: 

1) za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 

2) za prace społeczne 

3) za reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych, turniejach, przeglądach itp.  

19. Uczeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 jest 

nagradzany i wyróżniany w następujący sposób: 

1) pochwała wobec całej klasy 

2) pochwała wobec całej szkoły np. na apelu 

3) pochwała wobec rodziców 
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4) list pochwalny do rodziców 

5) nagrody rzeczowe takie jak: dyplomy, książki itp. 

20. Kary: 

Za nieprzestrzeganie przez ucznia Statutu Szkoły oraz innych 

przepisów i zarządzeń karze się go w zależności od przewinienia: 

1) upomnieniem wychowawcy wobec całej klasy 

2) zapisem do zeszytu uwag 

3) powiadomieniem rodziców 

4) upomnieniem przez Dyrektora szkoły w obecności wychowawcy 

klasy 

5) obniżeniem oceny z zachowania 

6) karnym przeniesieniem do innej równoległej klasy 

7) w przypadku zachowania zagrażającego własnemu 

bezpieczeństwu i innych uczniów oraz w przypadku łamania 

prawa wnioskowaniem przez Dyrektora szkoły do Kuratora 

Oświaty o przeniesienie do innej szkoły. 

21. Tryb odwołania się od kar przez uczniów i ich rodziców jest 

rozpatrywany zgodnie z obowiązującą w szkole „Procedurą 

rozpatrywania skarg, wniosków i protestów”, z którymi zapoznani 

zostali wszyscy uczniowie i rodzice. 

22. Informowanie odpowiednich organów o popełnionym w szkole czynie 

karalnym i uruchomienie odpowiednich procedur odbywa się zgodnie 

z obowiązującą w szkole procedurą postępowania w sytuacjach 

kryzysowych. 
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 § 33 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 

zatrudnia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

o których mowa w punkcie 1 określają odrębne przepisy. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, 

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz za bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

4. Zadaniem nauczyciela jest realizowanie procesu dydaktycznego, 

opiekuńczego i wychowawczego w sposób zapewniający bezpieczny 

dostęp do zasobów sieci Internet poprzez odpowiedni nadzór oraz 

instalację i aktualizację oprogramowania blokującego dostęp do stron 

WWW o tematyce zagrażającej prawidłowemu rozwojowi uczniów, 

w szczególności propagującej przemoc, pornografię, zachowania 

naruszające normy obyczajowe. 

5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską 

o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia: 

1) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania 

2) udziela pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń 

szkolnych 

3) bezstronnie, obiektywnie, sprawiedliwie ocenia i traktuje 

wszystkich uczniów 
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4) informuje uczniów, wychowawcę klasy, Dyrekcję a także Radę 

Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich 

uczniów 

5) kontaktuje się z domem rodzinnym uczniów 

6) przestrzega Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

6. Podstawowymi zadaniami nauczyciela są: 

1) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki 

w powierzonych klasach i Zespołach, osiągająca w stopniu 

optymalnym cele szkoły 

2) wspomaganie przez swoją pracę wychowawczej roli rodziny. 

7. Nauczyciel ma prawo:  

1) do decyzji w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, 

podręczników i środków dydaktycznych zatwierdzonych przez 

MEN 

2) prowadzenia kół zainteresowań i decyzji o ich treściach 

programowych 

3) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów 

swoich uczniów 

4) współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów 

5) wnioskowania w sprawie nagród oraz kar regulaminowych dla 

swoich uczniów. 

8. Każdy nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem szkoły i organem 

prowadzącym szkołę za: 

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim 

przedmiocie, klasach i zespołach stosownie do realizowanego 
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programu i warunków, w jakich działa 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków 

dydaktycznych mu przydzielonych 

3) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, a także w czasie 

przydzielonych mu dyżurów 

4) nieprzestrzegania procedury postępowania po zaistniałym wypadku 

ucznia 

5) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły 

przydzielonych mu przez Dyrektora szkoły, a wynikające 

z nieporządku braku nadzoru i zabezpieczenia 

6) uchybienia godności zawodu nauczyciela. 

9. Zadania nauczyciela – wychowawcy: 

1) programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole 

2) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole klasowym, 

a także między wychowankami a społecznością szkoły 

3) przekształcanie klasy (zespołu) w grupę samowychowania 

i samorządności przy pomocy atrakcyjnych działań lub projektów, 

na których skupia aktywność zespołu 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), 

koordynacja ich działań wychowawczych, organizacja 

indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami 

5) ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, z klasową Radą 

Rodziców, informowanie o ich wynikach i problemach w zakresie 

kształcenia i wychowania 
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6) współdziałanie z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami 

opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich 

wychowanków i doradztwa dla ich rodziców 

7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia. 

8) informowanie Dyrektora szkoły o problemach i konfliktach 

zaistniałych w klasie 

9) sprawozdania z odbytych spotkań z rodzicami. 

10. Nauczyciel wychowawca klasy ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasy o programie i planie 

działań wychowawczych na rok szkolny 

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – 

pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od Dyrekcji szkoły i 

innych instytucji wspomagających szkołę 

3) ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków 

4) ma prawo do wypełniania świadectw komputerowo 

5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psycho – 

społecznych i materialnych swoich wychowanków 

w specjalistycznych komórkach szkoły, służby zdrowia i innych 

instytucjach społecznych. 

11. Każdy nauczyciel wychowawca klasy odpowiada przed Dyrektorem 

szkoły za: 

1) osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie (grupie) 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu 

wychowawczego klasy (grupy) 

3) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy) 
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4) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków 

będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – 

wychowawczej. 

12. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył zadania wychowawcy może 

być odwołany z funkcji: 

1) na własną prośbę podając ważne powody 

2) z inicjatywy własnej Dyrektora szkoły 

3) w razie długotrwałej nieobecności nauczyciela 

4) w razie otrzymania negatywnej oceny pracy 

5) za niemoralną postawę 

6) za zaniedbywanie obowiązków wychowawcy klasowego za 

naruszenie godności osobistej ucznia. 

  

 Rozdział 5 

 Przepisy końcowe 

 § 34 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 

używa następujących pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami: 

1) duża metalowa pieczęć okrągła z godłem państwa w środku 

i pełną nazwą szkoły w otoku 

2) mała metalowa pieczęć okrągła z godłem państwa w środku 

i pełną nazwą szkoły w otoku 

3) prostokątna pieczątka z pełną nazwą szkoły, miejscowością i jej 

kodem, ulicą, numerami NIP, Regon i numerem telefonu 
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4) podłużna pieczątka - Dyrektor szkoły z imieniem i nazwiskiem 

5) podłużna pieczątka - Wicedyrektor szkoły z imieniem 

i nazwiskiem 

6) podłużna pieczątka - Pedagog szkolny z imieniem i nazwiskiem 

7) podłużna pieczątka - Sekretarz szkoły z imieniem i nazwiskiem 

8) podłużna pieczątka - Starszy referent z imieniem i nazwiskiem 

9) podłużna pieczątka - referent z imieniem i nazwiskiem 

10) podłużna pieczątka - intendent z imieniem i nazwiskiem 

11) podłużna pieczątka - Wychowawca klasy z imieniem i nazwiskiem 

12) prostokątna pieczątka świetlicy szkoły z pełną nazwą szkoły 

i miejscowości 

13) podłużna pieczątka Rady Rodziców. 

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 prowadzi 

i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

3. Szkoła posiada sztandar i hymn szkolny. 

1) Sposób powoływania pocztu sztandarowego: wskazani przez Radę 

Pedagogiczną uczniowie z klas najstarszych, w dniu zakończenia 

szkoły przekazują sztandar uczniom klas młodszych. 

2) Sztandar i hymn szkoły towarzyszy następującym uroczystościom 

szkolnym i państwowym: 

a. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i jego zakończenie. 

b. Pasowanie na ucznia (dotyczy klas pierwszych). 

c. Dzień Nauczyciela. 

d. Dzień Niepodległości. 
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e. Rocznica wyzwolenia Rybnika. 

f. Konstytucja 3-go Maja. 

g. Święto Patrona Szkoły. 

h. Pożegnanie absolwentów i zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


