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Rozdział 1 

Informacja o szkole 

§ 1. 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w 

Piotrowie, zwana dalej szkołą.  

2. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia 

kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia.  

3. Siedzibą szkoły jest budynek i posesja w Piotrowie, o numerze 65. 

4. Szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Blizanów z siedzibą w Blizanowie. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

7. W strukturze szkoły są oddziały przedszkolne, których organizację oraz zasady 

funkcjonowania, a także prawa i obowiązki dzieci do nich uczęszczających i ich rodziców 

oraz nauczycieli tych oddziałów i ich zadania określa Statutu Przedszkola.  

8. W strukturze szkoły funkcjonują oddziały gimnazjalne na czas przewidziany 

obowiązującymi aktami prawnymi. 

9. Rekrutację uczniów do szkoły regulują przepisy rozdziału 6 Ustawy Prawo 

Oświatowe zwanej dalej ustawą.  

10. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 2. 1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach może 

być użyty czytelny skrót nazwy.  

2. Szkoła używa pieczęci o następującym brzmieniu:  

1)  SZKOŁA PODSTAWOWA  

im. Mikołaja Kopernika 

w PIOTROWIE 

 62–814 Blizanów, tel. 62 7695191 

REGON 001163804 NIP 968–08–78–018  

2)  ZESPÓŁ SZKÓŁ  

w Piotrowie 

Piotrów 65, 62-814 Blizanów 

tel. 62 7695191 

REGON 251554190, NIP 968–08–78–018  

§ 3. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie szkoły 

wyraża – po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców – dyrektor, 

który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej działalności.  
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Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 4. 1. Celem szkoły jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, które 

pozwalają zdobywać wiedzę i umiejętność wykorzystania jej w życiu codziennym, rozwijania 

kreatywności uczniów i przyjmowania postawy do jej uzupełniania i efektywnego 

wykorzystania przez całe życie.  

2. Szkoła ma pomóc przygotować uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, 

kształtować postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty 

oraz regionu.  

3. Do zadań szkoły należy w szczególności:  

1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do rozwoju i przygotowywania 

do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;  

2) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny 

oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu 

się na wartości kultur Europy i świata;  

3) stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;  

4) stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, realizowania – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – indywidualnych programów nauczania, nauczania 

indywidualnego oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;  

5) pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

oraz jak najlepsze w miarę możliwości szkoły przygotowanie uczniów 

do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego;  

6) stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej 

(uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice) oraz 

wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych;  

7) wspieranie rodziców w wychowaniu wrażliwego, światłego człowieka o wysokiej etyce 

i kulturze osobistej;  

8) włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianiu roli i zadań 

człowieka w kształtowaniu środowiska;  

9) udzielanie w miarę możliwości szkoły pomocy opiekuńczo-wychowawczej;  

10) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wspomaganie ich we wszechstronnym 

rozwoju.  

4. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną według zasad określonych 

w przepisach prawa oświatowego w tym zakresie.  
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5. Szkoła zapewnia możliwość zdobywania wiedzy przez uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.  

6. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego, 

współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i prowadzi zajęcia związane 

z wyborem kierunku kształcenia.  

7. Szkoła współpracuje również z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży, a w szczególności z: policją, strażą pożarną, władzami samorządowymi, 

sądem rodzinnym. Współpraca ta jest organizowana za pośrednictwem nauczycieli 

i wychowawców. 

8. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze zgodnie ze 

szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalonym przez radę rodziców 

w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.  

9. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne, nowatorskie rozwiązania 

programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły 

oraz eksperymenty, które służą podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, samodzielnie 

lub we współpracy ze stowarzyszeniem bądź inną organizacją. 

10. W zakresie wolontariatu szkoła:  

1)  prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów; 

2)  stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych 

przez organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza szkołą na podstawie zawartych 

porozumień lub umów również na terenie szkoły; 

3)  może organizować własne działania w zakresie wolontariatu i włączać w nie uczniów.  

11. Działania w zakresie wolontariatu, wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia.  

12. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określa w drodze 

uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność społeczną 

w formie wolontariatu.  

Rozdział 3 

Organy szkoły oraz ich kompetencje i warunki współdziałania 

§ 5. 1. Organami szkoły są:  

1) dyrektor;  

2) rada pedagogiczna;  

3) rada rodziców;  

4) samorząd uczniowski.  

2. Dyrektor jest nauczycielem szkoły posiadającym kompetencje i uprawnienia 

określone w ustawie oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych do nich.  
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3. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, posiadającym kompetencje 

i uprawnienia określone w odrębnych przepisach, działającym na podstawie ustalonego przez 

siebie regulaminu.  

4. Rada rodziców jest organem szkoły działającym według przyjętego przez siebie 

regulaminu, posiadającym uprawnienia i kompetencje określone w odrębnych przepisach. 

W zarządzie rady rodziców winni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich etapów 

kształcenia: oddziałów przedszkolnych, klas 1-3, klas 4-8 i klas gimnazjalnych.  

5. Samorząd uczniowski jest organem szkoły posiadającym uprawnienia określone 

w odrębnych przepisach i działającym według przyjętego przez siebie regulaminu.  

§ 6. 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły dyrektor 

organizuje, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, spotkania z przedstawicielami rady 

rodziców, samorządu uczniowskiego i radą pedagogiczną. Spotkania mogą odbywać się 

również na wniosek poszczególnych organów szkoły.  

2. W razie zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu 

strony ustalają między sobą (negocjacje, mediacje, arbitraż).  

3. Jeżeli dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja dyrektora 

podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.  

4. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to arbitrem jest osoba z zewnątrz, 

zaakceptowana przez strony konfliktu (posiada kompetencje w materii sporu). Decyzja arbitra 

jest ostateczna.  

5. W przypadku braku porozumienia, co do osoby mediatora, dyrektor zawiadamia 

o powstałym konflikcie organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego.  

Rozdział 4 

Organizacja szkoły 

§ 7. 1. Szkoła daje wykształcenie podstawowe z możliwością uzyskania przez ucznia 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci mogą 

kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych. 

2. Szkoła, na podstawie decyzji rady pedagogicznej, ma prawo realizować pod opieką 

jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  

§ 8. 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z ustawą.  

2. Wicedyrektor wykonuje wyznaczone przez dyrektora zadania sprawując nadzór 

pedagogiczny w powierzonym mu zakresie i kontrolując realizację zadań przez wskazanych 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.  

3. W czasie, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie kompetencje i zadania dyrektora, które wymagają 

wykonania w czasie jego nieobecności.  
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§ 9. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany, a zasady 

prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich podstawie 

zarządzenia dyrektora.  

§ 10. 1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów zawarte są w odrębnych przepisach  

2. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzona raz w roku. Termin klasyfikacji 

śródrocznej jest określony każdorazowo na początku roku szkolnego.  

3. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

4. Zajęcia w szkole są prowadzone w formie:  

1) zajęć lekcyjnych, w tym zajęć międzyklasowych lub międzyoddziałowych;  

2) zajęć pozalekcyjnych.  

5. Czas trwania zajęć lekcyjnych wynosi 45 minut, zaś przerwy międzylekcyjne trwają 

10 minut oraz 15 minut (po czwartej godzinie lekcyjnej).  

6. Czas trwania zajęć lekcyjnych może w uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z 

radą rodziców, zostać w drodze decyzji dyrektora skrócony – do 30 minut  lub wydłużony – 

do 60 minut – z zachowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

7. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb 

rozwojowych uczniów.  

8. Organizację zajęć pozalekcyjnych zatwierdza dyrektor.  

§ 11. Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i 

sposób ich dopuszczania do użytku w szkole określają odrębne przepisy.  

§ 12. 1. W szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub 

nieokreślony przez dyrektora.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora. 

3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do 

realizacji w danym roku szkolnym. Zespół przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie ze 

swojej działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym, zawierającego 

wnioski i rekomendacje.  

§ 13. 1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu 

z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, 

chyba że przyczyny niezależne od dyrektora staną się powodem zmiany wychowawcy. 

3. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami o jakich mowa w ust. 2, może nastąpić na 

wniosek wychowawcy zaaprobowany przez dyrektora. 
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§ 14. 1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach 

rozwojowych, przez organizację indywidualnego nauczania, zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia lub indywidualnego toku nauki na zasadach określonych w ustawie. 

2. Dyrektor, w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa, może zwolnić 

ucznia z drugiego obowiązkowego języka obcego. 

§ 15. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga, psychologa i innych zatrudnionych 

specjalistów otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna.  

§ 16. 1. Szkoła zapewnia uczniom dobrowolną oraz bezpłatną opiekę i pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną.  

2. Do form pomocy i opieki należą:  

1)  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;  

2)  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;  

3)  zajęcia socjoterapeutyczne; 

4)  nauczanie indywidualne;  

5)  indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu; 

6)  porady, konsultacje, warsztaty.  

3. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej 

ze środków uzyskiwanych z innych źródeł niż ujęte w planie finansowym, zgodnie z 

zasadami ustalonymi w wyniku porozumienia dyrektora z ofiarodawcą pomocy.  

§ 17 . 1. W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane 

różne formy praktyk pedagogicznych dla studentów.  

2. Warunki prowadzenia praktyk oraz zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących 

te praktyki, określają odrębne przepisy.  

3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych i pracy studenta odpowiada nauczyciel 

będący opiekunem studenta ze strony szkoły oraz opiekun wyznaczonym przez szkołę 

wyższą.  

Rozdział 5 

Organizacja pracowni i innych pomieszczeń szkolnych 

§ 18. 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia 

takie jak:  

1)  sale lekcyjne; 

2)  pracownie; 

3)  pomieszczenie na rzecz działalności sklepiku; 
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4)  place zabaw; 

5)  gabinet pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej; 

6)  szatnie; 

7)  kompleks sportowo-rekreacyjny. 

2. Regulaminy pracowni, placów zabaw i kompleksu sportowo-rekreacyjnego określa 

dyrektor. 

§ 19. 1. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy 

o regionie.  

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy 

niepedagogiczni szkoły, a także inne osoby za zgodą dyrektora.  

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów: książek, czasopism i zbiorów specjalnych;  

2) udostępnianie zbiorów do domu oraz korzystanie z księgozbioru podręcznego 

na miejscu;  

3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.  

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

5. Organizacja biblioteki zapewnia w szczególności warunki do:  

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:  

a) gromadzenie różnorodnej literatury w postaci książkowej i na nowoczesnych 

nośnikach informacji oraz gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, 

b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: pisarzami, historykami, itp.,  

c) organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, plastycznych, itp.,  

d) przygotowywanie montaży słowno-muzycznych oraz inscenizacji utworów 

literackich,  

e) wykonywanie gazetek tematycznych,  

f)  indywidualne rozmowy z czytelnikami i doradztwo czytelnicze.  

5) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez gromadzenie literatury dotyczącej regionu, w którym żyjemy, obrzędów 
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i tradycji polskich i obcych, symboli narodowych, Unii Europejskiej, savoir-vivre 

i popularyzowanie tej wiedzy.  

6. Zakres współpracy biblioteki obejmuje w szczególności:  

1)  z uczniami:  

a)  informowanie uczniów o zasadach udostępniania zbiorów i wyszukiwania informacji 

na określony temat,  

b)  indywidualne podejście do uczniów z uwzględnieniem uczniów zdolnych i mających 

trudności w nauce,  

c)  informowanie uczniów o stanie czytelnictwa,  

d)  kształcenie efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, 

e)  informowanie uczniów o zaległościach. 

2)  z nauczycielami i rodzicami: 

a)  informowanie o nowościach książkowych i innych, 

b)  współpraca w zakresie uzupełniania zbiorów, 

c)  wspólne przygotowywanie imprez szkolnych. 

3)  z innymi bibliotekami: 

a)  wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych, 

b)  organizowanie wycieczek do innych bibliotek, 

c)  uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne biblioteki, 

d)  prezentowanie twórczości uczniów w innych bibliotekach, 

e)  wspólne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

7. Inwentaryzację księgozbioru biblioteki regulują odrębne przepisy. 

8. Szczegółowe zasady obowiązujące w bibliotece określa regulamin wprowadzony 

przez dyrektora. 

§ 20. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy.  

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

Czas pracy świetlicy określany jest corocznie w zależności od potrzeb.  

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.  

4. Grupa wychowawcza w świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów.  
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5. Do świetlicy szkolnej kwalifikowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń. 

6. Świetlica szkolna może prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla oddziałów 

klasowych w sytuacjach nagłej nieobecności nauczycieli poszczególnych przedmiotów.  

7. Zajęcia prowadzone są w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy grup 

świetlicowych. Plany pracy grup świetlicowych są układane każdego roku i uwzględniają 

wiek uczniów i ich zainteresowania. 

8. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze, które uwzględniają potrzeby edukacyjne 

oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji ujmowane są w dzienniku zajęć świetlicy.  

9. Uczniowie uczęszczający na zajęcia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

świetlicy określonego przez dyrektora.  

§ 21. 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, 

organizowanych przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest w szczególności poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w 

świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia; 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

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

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

na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

4. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 

dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z 

szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

5. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia 

informatyki, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć,  

opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 
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6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających 

na terenie szkoły i w jej otoczeniu budynek wewnątrz oraz na zewnątrz jest objęty 

monitoringiem wizyjnym. Zasady jego użytkowania i udostępniania zbioru danych określają 

odrębne przepisy i zarządzenia wydawane na ich podstawie przez dyrektora. 

7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano 

przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić 

uczniów z ostatnich. 

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

zawiadamia dyrektora. 

10. Dyrektor powiadamia rodziców oraz w razie konieczności pogotowie ratunkowe o 

wypadku ucznia, zaistniałym na terenie szkoły. 

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

kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

12. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce 

po zapewnieniu im właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

Rozdział 6 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 22. 1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca 

zawodowy.  

2. Zadaniem koordynatora jest m.in.:  

1) planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we 

współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego w tym z wychowawcami klas;  

2) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje 

i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;  

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla 

uczniów;  

4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:  

a) rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,  

b) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,  

c) możliwości dalszego kształcenia uczniów z problemami emocjonalnymi 

i niedostosowaniem społecznym,  

d) programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów 

i certyfikatów zawodowych;  
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5) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich 

rodziców;  

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;  

7) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie 

spotkań szkoleniowo-informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji 

i materiałów do pracy z uczniami;  

8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.  

Rozdział 7 

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły 

§ 23. 1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami 

regulują odrębne przepisy.  

2. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy.  

§ 24. 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.  

2. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany przede wszystkim 

do wykonywania następujących zadań:  

1) przedstawiania programu nauczania i proponowania podręczników obowiązujących 

uczniów;  

2) realizowania programów kształcenia oraz wychowania i opieki;  

3) właściwego doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych 

w nauczaniu przydzielonych zajęć edukacyjnych;  

4) realizowania programów i planów pracy szkoły w zakresie wskazanym dla danego 

nauczyciela;  

5) realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 

i zainteresowania uczniów w przewidzianym przepisami prawa wymiarze i zakresie;  

6) wzbogacania swojego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

7) wspierania, poprzez działania pedagogiczne, rozwoju psychofizycznego uczniów, ich 

zdolności oraz zainteresowań dostosowanych do potrzeb uczniów;  

8) udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;  

9) bezstronnego, obiektywnego, sprawiedliwego oraz systematycznego oceniania 

i traktowania wszystkich uczniów;  

10) informowania rodziców uczniów i wszystkich członków rady pedagogicznej 

(w zależności od potrzeb i sytuacji) o osiągnięciach i niepowodzeniach szkolnych 

swoich uczniów;  
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11) uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego;  

12) prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nauczania przedmiotu 

i działalności wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami 

dyrektora;  

13) pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym harmonogramem;  

14) sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych na 

terenie szkoły i poza nią, zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi regulaminami;  

15) wykonywania poleceń służbowych.  

§ 25. 1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu 

oddziałem, tworzy warunki wspomagające harmonijny rozwój uczniów tego oddziału, proces 

uczenia się oraz przygotowanie do samodzielnego życia.  

2. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy określają obowiązujące przepisy oraz 

niniejszy Statut.  

3. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim następujące zadania:  

1) organizuje proces wychowania w oddziale, dostosowując środki oddziaływania do 

sytuacji i potrzeb ucznia;  

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale i koordynuje ich działania 

wychowawcze;  

3) współpracuje z rodzicami uczniów oraz włącza ich w programowe i organizacyjne 

sprawy oddziału i szkoły;  

4) organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;  

5) ustala roczny plan pracy wychowawczej i tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy;  

6) prowadzi dokumentację oddziału i każdego ucznia.  

4. Wychowawca ma m.in. prawo do:  

1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej potrzebnej mu do 

pracy wychowawczej;  

2) wnioskowania o przyznanie pomocy finansowej dla ucznia przeznaczonej na cel 

związany z zdaniami oddziału (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.) ze środków 

zgromadzonych przez radę rodziców lub sponsorów szkoły.  

§ 26. 1. Pedagog szkolny odpowiada za wspieranie działań wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego.  

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

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

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb;  

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli;  

4) podejmowanie w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań 

wychowawczo-profilaktycznych wynikających z przyjętego w szkole programu;  

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej;  

6) kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego;  

7) stała współpraca z wychowawcami;  

8) systematyczne prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami dotyczącej 

pracy pedagoga.  

§ 27. 1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje 

i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania 

czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.  

2. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:  

1) w ramach pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego,  

b) sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece,  

c) prowadzenie działalności informacyjnej,  

d) udzielanie porad przy wyborze lektury,  

e) opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających 

bibliotekarzowi w pracy,  

f) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, 

inne imprezy czytelnicze) i umiejętności korzystania z informacji,  

g) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej 

przez wskazywanie właściwej lektury i informacji,  

h) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę 

z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół i 

bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami 

pozaszkolnymi. 

2) w ramach prac organizacyjno-technicznych m.in.:  

a) informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń 

i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,  
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b) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja 

zbiorów,  

c) sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej 

działalności, 

d) organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.  

§ 28. 1. W szkole zatrudniony jest logopeda, do którego zadań należy w szczególności:  

1) dokonywanie diagnoz logopedycznych;  

2) tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby 

uczniów;  

3) działania w zakresie profilaktyki logopedycznej i prowadzenie terapii logopedycznej;  

4) motywowanie uczniów do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne;  

5) wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji 

i kształtowanie pozytywnej samooceny;  

6) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z wadą wymowy;  

7) prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zaburzeń komunikacji werbalnej;  

8) utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami uczniów, pozostających pod opieką 

logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych;  

9) utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem.  

§ 29. 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach:  

1) sekretarza szkoły,  

2) pracowników obsługi.  

2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy pracowników 

niepedagogicznych, ich prawa i obowiązki oraz ich zakresy czynności określają odrębne 

przepisy. 

§ 30. 1. Status nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych określa  Ustawa Karta 

Nauczyciela w brzmieniu:  

1) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych  

2) organ prowadzący szkołę i dyrektor są obowiązani z urzędu występować w obronie 

nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.  
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Rozdział 9 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

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

oceniania wewnątrzszkolnego.  

2. Warunki i sposób ustalania ocen śródrocznych i rocznych, w tym w oddziałach klas 

I-III, określają odrębne przepisy.  

3. Szkoła organizuje egzamin zewnętrzny dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 32. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu wartościowanie postępów, wskazując 

uczniowi na to, co osiągnął, co zrobił dobrze, nad czym powinien jeszcze popracować i jak 

się uczyć, a w szczególności:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie;  

2) udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;  

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

§ 33. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich 

rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych;  

2) trybie oceniania i klasyfikowania oraz warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;  

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

2. Zasady oceniania bieżącego i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawarte są  w Przedmiotowych Zasadach Oceniania 

(PZO). 

3. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oceny zachowania oraz trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o sposobie 

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i przekazywaniu rodzicom informacji 

o wynikach ucznia.  

4. Wychowawca ustala śródroczne i roczne oceny zachowania uczniów w oparciu o 

kryteria i terminy określone w statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; 

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców(prawnych opiekunów).  
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6. Na prośbę ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel uzasadnia ocenę zgodnie 

z PZO, w uzgodnionym terminie.  

7. Dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana do jego wglądu jak również 

rodzicowi (prawnemu opiekunowi) na terenie szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem 

uczącym danego przedmiotu. Dokumentacja ta nie może być powielana, fotografowana 

i wynoszona poza obręb szkoły.  

§ 34. 1. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 

nauczycieli uczących w szkole i uczniów stopnia respektowania ogólnie przyjętych zasad 

współżycia społecznego, norm społecznych i etycznych.  

2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;  

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

5) okazywanie szacunku innym osobom.  

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:  

1) samoocenę ucznia; 

2) propozycje wyrażone przez innych uczniów;  

3) uwagi innych nauczycieli uczących w szkole;  

4) własne obserwacje wychowawcy; 

5) uwagi zawarte w zeszytach korespondencji.  

5. Ustalanie oceny zachowania jest czynnością jawną, tzn. odbywa się wobec całej 

klasy.  

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ocenę zachowania.  

7. Wychowawca pisemnie uzasadnia ocenę nieodpowiednią i naganną zachowania 

śródroczną i roczną.  

8. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:  

1)  wzorowe (wz); 

2)  bardzo dobre (bdb) ; 

3)  dobre (db); 
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4)  poprawne (pop); 

5)  nieodpowiednie (ndp); 

6)  naganne (ng). 

9. Ocena zachowania uczniów klas I-III jest oceną opisową.  

§ 35. Ustala się następujące kryteria na poszczególne oceny zachowania:  

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

1) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne;  

2) terminowo usprawiedliwia swą nieobecność w szkole;  

3) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;  

4) samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;  

5) wyróżnia się w organizowaniu pracy klasy i szkoły poprzez aktywny udział w:  

a) pracach społecznych,  

b) pracy samorządu uczniowskiego,  

c) pracy innych organizacji działających na terenie szkoły,  

d) apelach i akademiach,  

e) konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

6) zachowuje się właściwie w stosunku do koleżanek i kolegów, nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły oraz innych osób zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury 

współżycia, w tym szczególnie:  

a) dba o kulturę języka,  

b) wypełnia zadania zlecone przez nauczycieli,  

c) utrzymuje koleżeńskie kontakty z innymi uczniami,  

d) pomaga kolegom w nauce,  

e) na wycieczkach i imprezach szkolnych zachowuje się zgodnie z regulaminem 

ustalonym przez organizatora. 

7) na co dzień nosi ustalony szkolny strój uczniowski, a podczas uroczystości szkolnych 

strój galowy; 

8) dba o wspólne dobro (mienie szkolne i innych uczniów), ład i porządek w szkole 

i otoczeniu; 

9) wykazuje troskę o własne życie, zdrowie, rozwój psychofizyczny; 
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10) przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę; 

11) dba o dobre imię szkoły, godnie reprezentuje społeczność szkolną; 

12) swoją postawą może służyć kolegom za wzór do naśladowania.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1)  systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne; 

2)  zawsze usprawiedliwia swą nieobecność w szkole; 

3)  bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 

4)  osiąga wyniki na miarę swoich możliwości; 

5)  aktywnie uczestniczy w organizowaniu pracy klasy i szkoły poprzez aktywny 

udział w: 

a) pracach społecznych, 

b) pracy samorządu uczniowskiego, 

c) pracy innych organizacji działających na terenie szkoły, 

d) apelach i akademiach, 

e) konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

6)  Zachowuje się właściwie w stosunku do koleżanek i kolegów, nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami kultury współżycia, w tym szczególnie: 

a) dba o kulturę języka, 

b) wypełnia zadania zlecone przez nauczycieli, 

c) utrzymuje koleżeńskie kontakty z innymi uczniami, 

d) pomaga kolegom w nauce, 

e) na wycieczkach i imprezach szkolnych zachowuje się zgodnie z regulaminem 

ustalonym przez organizatora. 

7)  na co dzień nosi ustalony szkolny strój uczniowski, a podczas uroczystości 

szkolnych strój galowy; 

8)  dba o wspólne dobro (mienie szkolne i innych uczniów), ład i porządek w szkole 

i otoczeniu; 

9)  wykazuje troskę o własne życie, zdrowie, rozwój psychofizyczny; 

10)  przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę; 

11)  dba o dobre imię szkoły, godnie reprezentuje społeczność szkolną; 



Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie 

 

 
21 

 

12)  swoją postawą, stosunkiem do obowiązków szkolnych, zachowaniem, kulturą osobistą 

wyróżnia się.  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1)  systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne; 

2)  stara się nie spóźniać na lekcje, a w razie nieobecności przynosi usprawiedliwienia; 

3)  dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 

4)  stara się pracować zgodnie ze swoimi możliwościami i być odpowiednio 

przygotowanym do lekcji; 

5)  bierze udział w organizowaniu pracy klasy i szkoły:  

a)  włącza się do prac społecznych i w miarę możliwości do zajęć pozalekcyjnych,  

b)  poprawnie pełni obowiązki dyżurnego klasowego i szkolnego; 

6)  zachowuje się właściwie w stosunku do koleżanek i kolegów, nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły oraz innych osób zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury 

współżycia, w tym szczególnie:  

a)  dba o kulturę języka,  

b)  wypełnia zadania zlecone przez nauczycieli,  

c)  stara się utrzymywać dobre kontakty z innymi uczniami,  

d)  na wycieczkach i imprezach szkolnych zachowuje się zgodnie z regulaminem 

ustalonym przez organizatora. 

7)  na co dzień nosi ustalony szkolny strój uczniowski, a podczas uroczystości szkolnych 

strój galowy; 

8)  dba o wspólne dobro (mienie szkolne i innych uczniów), ład i porządek w szkole 

i otoczeniu; 

9)  wykazuje troskę o własne życie, zdrowie, rozwój psychofizyczny; 

10)  przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę; 

11)  dba o honor szkoły, godnie reprezentuje społeczność szkolną; 

12)  swoją postawą nie budzi zastrzeżeń.  

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

1)  czasami spóźnia się na zajęcia szkolne, nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione 

(dopuszcza się brak usprawiedliwienia 10 godzin w okresie); 

2)  nie zawsze dba o wypełnianie obowiązków szkolnych, zdarza się, że sporadycznie:  

a)  nie odrabia prac domowych,  
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b)  przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

c)  nie nosi zeszytu do korespondencji z rodzicami. 

3)  nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych; 

4)  czasami stara się uczestniczyć w pracach na rzecz klasy i szkoły; 

5)  poprawnie pełni obowiązki dyżurnego, 

6)  stara się właściwie zachowywać w stosunku do koleżanek i kolegów, nauczycieli i 

pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami kultury współżycia, w tym szczególnie:  

a)  dba o kulturę języka,  

b)  jest uprzejmy w stosunku do uczniów i dorosłych. 

7)  na co dzień nosi ustalony szkolny strój uczniowski, a podczas uroczystości szkolnych 

strój galowy; 

8)  dba o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i otoczeniu; 

9)  dba o własne życie, zdrowie i higienę osobistą; 

10)  z małymi uchybieniami przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę, a 

zastosowane środki zaradcze odnoszą pozytywne skutki; 

11)  swoją postawą na ogół nie budzi zastrzeżeń.  

6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

1)  czasami opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (dopuszcza się brak 

usprawiedliwienia do 30 godzin w okresie); 

2)  nie zawsze dba o wypełnianie obowiązków szkolnych, często:  

a)  nie odrabia prac domowych,  

b)  przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

c) nie pracuje zgodnie ze swoimi możliwościami,  

d) nie nosi zeszytu korespondencji z rodzicami, dzienniczka. 

3)  zazwyczaj nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły; 

4)  nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego; 

5)  przejawia w szkole niewłaściwie zachowanie w stosunku do koleżanek i kolegów, 

nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób, w tym szczególnie:  

a)  nie dba o kulturę języka,  

b)  czasem nie wypełnia zadań zleconych przez nauczycieli,  
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c)  często dokucza kolegom,  

d)  nie zawsze przestrzega regulaminów wycieczek i innych imprez szkolnych. 

6)  nie zawsze nosi ustalony szkolny strój uczniowski, a podczas uroczystości szkolnych 

strój galowy; 

7)  nie wykazuje właściwej dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i otoczeniu; 

8)  nie wykazuje właściwej dbałości o własne życie, zdrowie i higienę; 

9)  czasami nie przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę; 

10)  swoją postawą budzi zastrzeżenia.  

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

1)  często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, ucieka z lekcji, wagaruje 

(powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych w okresie); 

2)  nie dba o wypełnianie obowiązków szkolnych:  

a)  notorycznie nie odrabia prac domowych, przychodzi nieprzygotowany do lekcji,  

b)  notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

c)  nie posiada zeszytu korespondencji z rodzicami, dzienniczka; 

3)  nie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły oraz uchyla się od prac społecznych, 

nie wypełnia obowiązków dyżurnego; 

4)  nagannie zachowuje się w stosunku do koleżanek i kolegów, nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły i innych osób , w tym szczególnie:  

a)  stosuje przemoc fizyczną i psychiczną,  

b)  jest arogancki, używa wulgarnego słownictwa,  

c)  wywiera negatywny wpływ na rówieśników,  

d)  nie podporządkowuje się regulaminom wycieczek szkolnych i innych imprez 

szkolnych,  

e)  często nie nosi ustalonego szkolnego stroju uczniowskiego,  

f)  lekceważy wypełnianie zadań zleconych przez nauczycieli. 

5)  nie posiada stroju galowego podczas uroczystości szkolnych; 

6)  dopuszcza się świadomego i celowego niszczenia mienia szkolnego, nie dba o porządek 

w szkole i otoczeniu, przywłaszcza sobie cudze mienie; 

7)  ulega nałogom – nikotyna, alkohol, narkotyki; 

8)  popada w kolizję z prawem; 
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9)  nie wykazuje chęci poprawy, a zastosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku; 

10)  dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły; 

11)  swoją postawą lekceważy godność ucznia i dobre imię szkoły.  

8. Warunkiem uzyskania każdej z wyżej wymienionej ocen, jest spełnienie co najmniej 

50% kryteriów, z zastrzeżeniem, że oceny poprawnej i wyższej nie może otrzymać uczeń, 

który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora szkoły. 

§ 36. 1. Wychowawca w rubryce zachowanie wpisuje przewidywaną roczną ocenę 

zachowania. W razie nieobecności wychowawcy – obowiązki te wykonuje inny nauczyciel 

wyznaczony przez dyrektora.  

2. O przewidywanej rocznej ocenie zachowania wychowawca jest zobowiązany 

poinformować rodziców na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

w zeszycie korespondencji.  

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do wychowawcy wniosek 

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania.  

4. Wniosek o podwyższenie oceny składają w terminie 3 dni od przekazania informacji 

rodzicom. 

5. Po złożeniu wniosku do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej oceny 

zachowania, wychowawca sprawdza zasadność wnioskowania.  

6. Wychowawca analizuje ponownie zachowanie ucznia wg kryteriów ocen zachowania 

i podejmuje decyzję o pozostawieniu lub zmianie oceny zachowania.  

7. Dokumentacja związana z wnioskowaniem o podwyższenie przewidywanej oceny 

zachowania przechowywana jest przez wychowawcę do końca roku szkolnego.  

§ 37. 1. Tryb ustalania oceny zachowania:  

1)  wychowawca na początku roku informuje uczniów i rodziców o kryteriach i sposobie 

oceniania oraz o trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna zachowania;  

2)  wychowawca, ustalając ocenę roczną ucznia, zasięga opinii: nauczycieli uczących w 

danej klasie, uczniów danej klasy i samego ucznia. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemny wniosek do 

dyrektora o podwyższenie oceny rocznej klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli uznają, że ocena 

ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

3. Rodzic (prawny opiekun) lub uczeń wnoszący zastrzeżenie, wskazuje niezgodność z 

przepisami dotyczącymi trybu wystawiania oceny z zachowania. Dyrektor po rozpatrzeniu 

zasadności odwołania może w terminie 5 dni od daty wpłynięcia podania powołać komisję, 

która może zdecydować o pozostawieniu lub podwyższeniu oceny.  

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa: 
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1)  dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w części dotyczącej 

danego ucznia o czym powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ 

prowadzący szkołę; 

2)  organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę; 

3)  rozstrzygnięcie organu prowadzącego szkołę jest ostateczne.  

5. Po wstrzymaniu wykonania uchwały, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, dyrektor powołuje komisję w składzie:  

1)  dyrektor lub wicedyrektor – przewodniczący komisji; 

2)  wychowawca klasy; 

3)  wskazany przez dyrektora dwóch nauczycieli uczących w danej klasie; 

4)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

5)  przedstawiciel Rady Rodziców.  

6. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania, 

zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

przewodniczącego.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:  

1)  skład komisji; 

2)  termin posiedzenia komisji; 

3)  wynik głosowania; 

4)  ustaloną ocenę zachowania i uzasadnienie. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od oceny ustalonej wcześniej.  

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

§ 38. 1. Uczniowie w klasach I-III są oceniani w sposób opisowy.  

2. Formy i narzędzia oceniania:  

1)  prace pisemne – diagnoza wstępna, comiesięczne sprawdziany umiejętności, pisanie z 

pamięci, dyktanda, prace domowe;  

2)  wypowiedzi ustne – odpowiedzi na lekcji, aktywność, praca zespołowa;  

3)  praca na lekcji.  

3. Bieżące postępy uczniów w nauce mierzy się w następujący sposób:  
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1)  W (wspaniale) – uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony 

programem nauczania lub wykracza poza program; robi bardzo duże postępy, osiąga 

doskonałe wyniki; jest pracowity i systematyczny; wykazuje własną inicjatywę, pracuje 

ponad wymagania; 

2)  B (bardzo dobrze) – uczeń osiąga bardzo dobre wyniki nauczania, jest aktywy w czasie 

lekcji, pracowity i systematyczny; 

3)  D (dobrze) – uczeń osiąga dobre wyniki w nauce określone programem nauczania na 

poziomie podstawowym – rozszerzonym; wkład pracy w osiągane wyniki jest 

wystarczający; 

4)  Z (zadowalająco) – uczeń osiąga wystarczające wyniki nauczania, poprawnie 

wykorzystuje zdobyte wiadomości, jego aktywność jest przeciętna; 

5)  S (słabo) – uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w programie 

nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych, tylko 

koniecznych, jest niesystematyczny, osiąga słabe wyniki – niewystarczające, powinien 

pracować więcej; 

6)  P (popraw się) – uczeń osiąga wyniki poniżej wymagań, ignoruje naukę, ma braki w 

wiadomościach i umiejętnościach, nie wykazuje żadnej inicjatywy, wymaga pomocy ze 

strony nauczyciela i rodziców.  

4. Oceny cząstkowe mogą być różnicowane poprzez dodanie „+” i „–”.  

5. Oprócz zapisów cząstkowych postaci stopni stosuje się oznaczenia „+” i „–” do 

notowania przygotowania do lekcji, aktywności na lekcji, prac domowych. 

6. Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.  

§ 39. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne (końcowe) dla 

uczniów klas IV-VIII  oraz uczniów klas gimnazjalnych ustala się w stopniach według 

następującej skali:  

1)  stopień celujący – cel( 6); 

2)  stopień bardzo dobry – bdb( 5); 

3)  stopień dobry – db( 4); 

4)  stopień dostateczny – dst (3); 

5)  stopień dopuszczający – dop( 2); 

6)  stopień niedostateczny – ndst( 1). 

2. W dzienniku zapisuje się oceny klasyfikacyjne następująco:  

1)  przewidywane oceny – cyfrą; 

2)  śródroczna ocena – słownie, w pełnym brzmieniu; 

3)  roczna ocena – słownie, w pełnym brzmieniu; 
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4)  w przypadku ucznia zwolnionego z zajęć stosuje się zapis „zwolniony”; 

5)  ucznia nieklasyfikowanego zapis słowny „nieklasyfikowany”; 

6)  w przypadku przedmiotów, które nie podlegają ocenie stosuje się zapis „uczestniczył”, 

„uczestniczyła”.  

3. W dziennikach lekcyjnych oceny cząstkowe zapisuje się cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Przy 

ocenach dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (6, 5+, 5–, 4+, 4–, 3+, 3–, 2+, 2–,1).  

4. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów w szkole:  

1)  praca kontrolna (sprawdzian, test, wypracowanie, praca klasowa, itp.): 

a)  praktyczna lub pisemna forma pracy kontrolnej, 

b)  nauczyciel podaje jej termin z tygodniowym wyprzedzeniem, zapisuje go ołówkiem 

w dzienniku lekcyjnym oraz określa zakres materiału obowiązującego podczas 

pracy, 

c)  prace kontrolną poprzedza powtórzenie ustne, na które uczeń jest przygotowany, 

d)  prace kontrolne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, 

e)  praca trwa 1 lub 2 godziny lekcyjne,  

f)  nauczyciel pisemne prace kontrolne opatruje pisemną recenzją lub omawia ustnie, 

prace praktyczne – omawia,  

g)  nauczyciel zobowiązany jest oddać poprawione prace i podać wyniki do dwóch 

tygodni od daty jej napisania lub wykonania,  

h)  nauczyciel podczas omawiania pracy kontrolnej podaje uczniom punktację za każde 

zadanie oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny, 

i)  ocena z pracy jest wystawiana na czerwono, 

j)  w przypadkach, kiedy opanowanie danej partii materiału, określonych umiejętności 

jest warunkiem koniecznym i nieodzownym do dalszego etapu w procesie nauczania, 

uczeń zobowiązany jest do poprawy prac kontrolnych, aż do uzyskania oceny 

pozytywnej, 

k)  uczeń ma możliwość poprawienia niesatysfakcjonującej oceny z pracy kontrolnej w 

ustalonym terminie, 

l)  termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia, 

m) poprawa musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac kontrolnych 

(w przypadku nieobecności ucznia lub nauczyciela, ferii itp. – czas ten przestaje 

biegnąć), 

n)  nauczyciel ma prawo przerwać pisemną formę pracy kontrolnej uczniowi lub całej 

klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. 
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Stwierdzenie faktu niesamodzielnego wykonywania pracy kontrolnej może być 

podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego, 

o)  ocena z pracy kontrolnej ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną i roczną, 

p)  w ciągu dnia może być jedna praca, a w ciągu tygodnia mogą mieć miejsce 3 prace 

kontrolne z różnych przedmiotów, 

q)  jeżeli w wyznaczonym terminie praca kontrolna nie została wykonana, napisana 

(choroba nauczyciela, wycieczka, imprezy szkolne, itp.) za termin pracy kontrolnej 

uznaje się najbliższą lekcję danego przedmiotu, lub najbliższy możliwy termin 

wykonania pracy kontrolnej o charakterze praktycznym, 

r)  celowe unikanie prac kontrolnych — nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi 

zweryfikować ilość i jakość wiadomości i umiejętności ucznia, 

s)  prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela przedmiotu do końca roku 

szkolnego. 

2)  kartkówka:  

a)  krótkotrwała, pisemna forma pracy kontrolnej (przewidziana – najdłużej na 15 

minut), stosowana w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia bieżącej 

wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki, 

zakończona wystawieniem oceny,  

b)  obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji,  

c)  nie musi być zapowiedziana,  

d)  w ciągu jednego dnia mogą odbyć się 3 kartkówki, 

e)  nie przewiduje się poprawy kartkówek; 

3)  pisemne prace kontrolne ocenia się według progów procentowych:  

  celujący:  96%–100% maks. liczby punktów 

  bardzo dobry: 86%–95% maks. liczby punktów 

 dobry:  70%–85% maks. liczby punktów 

  dostateczny:  50%–69% maks. liczby punków 

  dopuszczający: 33%–49% maks. liczby punktów 

  niedostateczny: 0%–32% maks. liczby punktów 

4)  kartkówki ocenia się według progów procentowych: 

  celujący:  100%  maks. liczby punktów 

  bardzo dobry: 90%–99% maks. liczby punktów 

 dobry:  75%–89% maks. liczby punktów 
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  dostateczny:  60%–74% maks. liczby punków 

  dopuszczający: 40%–59% maks. liczby punktów 

  niedostateczny: 0%–39% maks. liczby punktów 

5)  uczniowie z dostosowaniem wymagań, opinia PPP: 

  Niedostateczny 0%–25%  maks. liczby punktów 

  Dopuszczający 26%–44% maks. liczby punktów 

 Dostateczny  45%–64% maks. liczby punktów 

  Dobry  65%–84% maks. liczby punktów 

  Bardzo dobry 85%–95% maks. liczby punktów 

  Celujący  96%–100% maks. liczby punktów 

6)  odpowiedź i wypowiedź ustna:  

a)  krótkotrwała, ustna forma odpowiedzi kontrolnej z zakresu 1–3 lekcji, stosowana w 

sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz 

zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki, zakończona wystawieniem oceny, 

b)  dla odpowiedzi ustnych nie przewiduje się poprawiania oceny. 

7)  praca domowa:  

a)  zadawana jest z uwzględnieniem bilansu czasu ucznia i możliwości ucznia, nie 

zwiększa się ilości pracy domowej ze względu na weekend i inne wolne dni,  

b)  w ocenie uwzględnia się samodzielność, poprawność i estetykę wykonania pracy, 

c)  ocena może być wystawiona za bieżącą lub zaległą pracę. 

8)  zeszyt:  

a)  uczeń prowadzi zeszyt wg ustaleń nauczyciela, 

b)  zeszyt prowadzony jest systematycznie, poprawnie, estetycznie, 

c)  brakujące notatki lekcyjne, prace domowe uczeń uzupełnia na bieżąco. 

9)  prace praktyczne, doświadczenia; 

10)  ćwiczenia sprawnościowe; 

11)  prace projektowe, projekty edukacyjne i własna twórczość; 

12)  uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji zgodnie z PZO. Fakt ten jest:  

a)  odnotowywany w dzienniku lekcyjnym, 



Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie 

 

30 
 

b)  uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania w przypadku zapowiedzianej pracy 

pisemnej, praktycznej lub zapowiedzianego powtórzenia. 

5. Nauczyciel oddaje ocenione i sprawdzone prace kontrolne, udziela uczniom 

informacji zwrotnej i ustala kierunek dalszej pracy.  

6. Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, udział w dodatkowych zajęciach i 

konkursach.  

7. Ocena z zajęć wychowania fizycznego powinna uwzględniać wysiłek wkładany przez 

ucznia w wykonywania zadań na wf, systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność 

ucznia na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

8. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń podczas zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza, która zawiera informacje, jakich 

ćwiczeń uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres czasu. W szczególnym 

przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego tylko na 

podstawie uzasadnionej opinii lekarza.  

9. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii.  

10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć 

komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

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

albo „zwolniona”.  

11. W okresie tygodnia przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie przewiduje się 

żadnych form sprawdzianów obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki lekcyjne chyba, 

że na wniosek ucznia w związku z podwyższeniem klasyfikacyjnej oceny rocznej 

z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

12. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona ocen 

cząstkowych obliczana zgodnie z następującą procedurą:  

a) przypisanie ocen cząstkowych do ustalonych obszarów 

Obszar Zakres Waga 

Obszar A 

Prace kontrolne sprawdzające wiedzę i 

umiejętności, zapowiedziane z przynajmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy (etap 

wojewódzki i rejonowy) 

Konkursy szkolne i pozaszkolne. 

6 

Obszar B Ćwiczenia praktyczne 5 

Obszar C Kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktando 4 

Obszar D Ocena zeszytu, zeszytu ćwiczeń ucznia 4 



Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie 

 

 
31 

 

Obszar Zakres Waga 

Obszar E 

Zadania domowe, prezentacje, projekty, prace 

długoterminowe, wszelkie prace dodatkowe 

wykonywane poza szkołą.  

2 

Obszar F 
Aktywność na lekcjach oraz nieprzygotowanie do 

zajęć. 
1 

Obszar G 

Poprawa prac kontrolnych i dyktand lub innych 

form praktycznego sprawdzania wiedzy i 

umiejętności. 

odpowiednio 

o jedną wagę 

niższa niż 

waga oceny 

wyjściowej 

b) Oceny poprawione nie są zastępowane przez ocenę z poprawy lecz liczą się wraz 

z nią do średniej, 

c) W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może przyporządkować każdą 

z podejmowanych przez ucznia aktywności do obszaru innego niż wynikający 

z powyższej klasyfikacji o czym uczniowie powinni być poinformowani przed 

podjęciem aktywności podlegającej ocenie. 

d) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

Średnia ważona Ocena śródroczna lub roczna 

od 5,51 celujący 

4,71 do 5,50 bardzo dobry  

3,81 do 4,70 dobry 

2,81 do 3,80 dostateczny 

1,81 do 2,80 dopuszczający  

0 do 1,80 niedostateczny  

e) Dodatkowe zaangażowanie ucznia w rozwijanie swych umiejętności może mieć 

wpływ na podwyższenie oceny wynikającej ze średniej ważonej.  

13. Nauczyciel w formie pisemnej uzasadnia klasyfikacyjną ocenę niedostateczną 

śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych.  

14. Na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

wpisują do dziennika elektronicznego przewidywaną roczną ocenę z zajęć edukacyjnych.  

15. Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

wpisują w dzienniku uczniom zagrożonym ocenę niedostateczną (cyfrą). Uczniowi 

zagrożonemu nauczyciel danych zajęć edukacyjnych wskazuje możliwość uzyskania 

pozytywnej oceny, zgodnie z zasadami przyjętymi w PZO.  
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16. Dzień bez pytania:  

1)  przypada dla wszystkich uczniów na pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia, 

Wielkanocy, feriach zimowych;  

2)  przypada dla uczniów uczestniczących w wycieczkach szkolnych, dyskotekach 

szkolnych;  

3)  nie dokonuje się oceny ucznia do trzech dni po dłuższej, co najmniej tygodniowej 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole;  

4)  nie dokonuje się bieżącej oceny ucznia w uzasadnionych, trudnych sytuacjach 

losowych; 

5)  nie dokonuje się oceny ucznia w dniu poprzedzającym udział w konkursie, w dniu 

konkursu oraz dzień po konkursie. 

17. Uczniowi, który napotkał trudności w nauce, jest zagrożony oceną niedostateczną 

szkoła udziela pomocy w formie:  

1)  możliwości udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, konsultacjach 

indywidualnych;  

2)  udzielania pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, dzielenia materiału na części;  

3)  przydzielania prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawę oceny; 

4)  wskazania właściwej literatury;  

5)  zaproponowania pomocy koleżeńskiej;  

6)  indywidualnych ustaleń sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych 

ocen niedostatecznych.  

§ 40. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia;  

2)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni, ale objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole. 
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3. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącym zajęcia z uczniem w szkole, i po 

uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej może być wydana także uczniowi 

szkoły.  

4. W klasach szkoły, do których uczęszczają uczniowie z autyzmem, zespołem 

Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, dyrektor za zgodą organu prowadzącego 

zatrudnia nauczyciela asystenta lub nauczyciela wspomagającego.  

5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi.  

6. Wymagania wobec ucznia posiadającego opinię poradni muszą uwzględniać 

specyfikę trudności w uczeniu się lub jego deficyt rozwojowy. Nauczyciel dostosowuje 

sposoby sprawdzania osiągnięć do możliwości ucznia.  

§ 41. 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o:  

a)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

b)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania uczeń zapisuje lub wkleja 

do zeszytu przedmiotowego. Rodzice zobowiązani są podpisać informacje zawarte w zeszycie 

przedmiotowym dziecka.  

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnym opiekunom) o:  

1)  organizacji roku szkolnego;  

2)  warunkach i sposobie oraz zasadach oceniania zachowania. 

4. Ustala się następujące formy przekazu informacji:  

1)  zebrania ogólne (wywiadówki);  

2)  konsultacje;  

3)  rozmowy indywidualne w razie potrzeby;  

4)  spotkania okazjonalne, uroczystości;  

5)  zeszyt do korespondencji ucznia; 

6)  poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny Librus. 
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5. Zeszyt korespondencji ucznia winien zawierać na pierwszej stronie imię, nazwisko 

ucznia, klasę, do której uczęszcza, pieczątkę szkoły, podpisy rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia i ich aktualne kontaktowe numery telefonów.  

6. Uczeń jest zobowiązany nosić zeszyt korespondencji i udostępniać go każdemu 

nauczycielowi na jego prośbę. Rodzic ma obowiązek podpisać każdą informację w zeszycie 

korespondencji oraz przekazywać swoje prośby, uwagi i spostrzeżenia.  

7. Nauczyciele pełnią dyżury raz w tygodniu, w czasie którego rodzic (prawnych 

opiekun) ma możliwość uzyskania informacji o postępach, trudnościach, ocenach, 

zachowaniu swojego dziecka.  

8. Wychowawcy, co najmniej 3 razy w ciągu roku, organizują spotkania z rodzicami, na 

których informują ich o ocenach, zachowaniu, postępach i trudnościach uczniów. Rodzic 

potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności.  

9. Rodzic ma obowiązek skontaktować się ze szkołą na pisemną lub telefoniczną prośbę 

dyrektora, wychowawcy lub innego nauczyciela, spowodowaną występowaniem trudności 

u dziecka w nauce lub zachowaniu.  

10. W przypadku przewidywanej rocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych lub dodatkowych wychowawca jest zobowiązany poinformować pisemnie 

rodziców na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, na specjalnym 

druku, który podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) wraca do wychowawcy i jest 

przechowywany do końca roku szkolnego. Jeżeli w ustalonym terminie druk ten nie powróci, 

wychowawca ma obowiązek przesłać powtórnie informację listem poleconym. 

11. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania wychowawca 

jest zobowiązany poinformować rodziców na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej w zeszycie korespondencji.  

12. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych powinny być 

dostarczone wychowawcy klasy w terminie do siedmiu dni od końca choroby, nie później niż 

do końca miesiąca. 

13. Nieusprawiedliwiona nieobecność ma wpływ na ocenę zachowania.  

14. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwolnić lub usprawiedliwić nieobecności 

ucznia osobiście u wychowawcy klasy, w przypadku nieobecności wychowawcy – 

u dyrektora.  

Rozdział 10 

Uczniowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary 

§ 42. 1. Prawa i obowiązki ucznia określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego 

oraz statut.  

2. Uczniowie mają prawo do:  

1)  poszanowania godności osobistej;  
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2)  zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi im 

wymaganiami;  

3)  jawnej i umotywowanej oceny ich postępów w nauce;  

4)  takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań;  

5)  redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

6)  organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;  

7)  wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;  

8)  indywidualnej organizacji kształcenia w uzasadnionych przypadkach;  

9)  swobodnego wyboru zajęć międzyklasowych i pozalekcyjnych w ramach oferty szkoły 

oraz wnioskowania o poszerzenie tej oferty;  

10)  korzystania z księgozbioru i urządzeń szkoły poza planowymi zajęciami 

w porozumieniu z dyrektorem lub nauczycielem;  

11)  indywidualnej, doraźnej pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności 

z opanowaniem materiału oraz indywidualnej opieki, jeśli wymaga tego sytuacja 

rodzinna, materialna lub losowa ucznia;  

12)  uzyskiwania nagród (wyróżnień) za swoje osiągnięcia; 

13) zwolnienia z zajęć szkolnych z powodów niezwiązanych ze stanem zdrowia na okres 

dłuższy niż dwa tygodnie za zgodą dyrektora.  

3. Uczniowie mają obowiązek:  

1)  systematycznego uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych oraz pełnego 

wykorzystywania możliwości pozyskania umiejętności i wiedzy;  

2)  takiego zachowania, które:  

a)  nie narusza godności osobistej innych członków społeczności szkolnej,  

b)  nie utrudnia innym uczestnikom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy, 

c)  nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa,  

d)  dotyczy przestrzegania postanowień statutu oraz poleceń pracowników szkoły,  

e)  dba o dobre imię i honor szkoły.  

4. Uczniom zabrania się:  

1) farbowania włosów, robienia makijażu, noszenia wyzywającego stroju; 
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2) przynoszenia do szkoły niebezpiecznych narzędzi, materiałów chemicznych, 

wybuchowych, wszelkich środków odurzających, papierosów i alkoholu; 

3) przynoszenia do szkoły wartościowych przedmiotów;  

4) korzystania z telefonu komórkowego w szkole, w czasie pobytu w szkole telefon musi 

być wyłączony i znajdować się w plecaku; 

5) nagrywania lub innego dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających 

przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących, bez zgody dyrektora lub 

wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.  

§ 43. 1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub naruszenia praw zawartych w 

Konwencji o prawach dziecka uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora za pośrednictwem 

wychowawcy.  

2. Dyrektor rozpatruje skargę ucznia w administracyjnym terminie i informuje 

o zajętym stanowisku.  

§ 44. 1. Strój ucznia powinien być czysty, schludny, zakrywający ramiona, brzuch, 

spodenki lub spódniczki do połowy uda, niereklamujący alkoholu, środków odurzających, 

wulgaryzmów oraz adekwatny do zajęć, w jakich uczeń uczestniczy.  

2. W szkole obowiązuje zmienne obuwie, które powinno być wygodne, dobrze 

trzymające się nogi, przewiewne.  

3. Zajęciami wymagającymi określonego stroju są zajęcia wychowania fizycznego, 

na których obowiązuje bawełniana koszulka i krótkie spodenki lub dres oraz sportowe 

obuwie.  

4. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składa się dla:  

1) dziewcząt: biała, gładka bluzka; granatowa lub czarna, gładka spódnica; długie, granatowe 

lub czarne spodnie;gładka, granatowa lub czarna sukienka; 

 2) chłopców: biała, gładka koszula; granatowe lub czarne, długie spodnie.  

§ 45. 1.Czas przebywania w szkole jest określony planem lekcji, dlatego nie wolno 

uczniom samodzielnie opuszczać szkoły. Należy poinformować wychowawcę lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia o koniecznych okolicznościach opuszczenia szkoły (za pisemną zgodą 

rodziców).  

2. W przypadkach zajęć skróconych lub odwołanych (po wcześniejszym pisemnym 

zawiadomieniu rodziców) uczeń powinien się udać bezpośrednio do domu. 

§ 46. 1. Za szczególne osiągnięcia, dokonania i wzorową postawę uczniowie mogą 

otrzymać, oprócz określonych odrębnymi przepisami prawa, następujące nagrody:  

1)  pochwałę wychowawcy lub nauczyciela wpisaną do dziennika;  

2)  pochwałę dyrektora wobec danego oddziału lub społeczności uczniowskiej;  

3)  list gratulacyjny do rodziców;  
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4)  dyplom lub nagrodę książkową.  

2. Uczeń, na wniosek organów szkoły, może również otrzymywać inne nagrody niż 

wymienione w statucie. Organ wnioskujący o nagrodę ustanawia tę nagrodę i określa 

regulamin jej przyznawania.  

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor na umotywowany wniosek 

poszczególnych wychowawców i nauczycieli, przewodniczącego samorządu uczniowskiego, 

przewodniczącego rady rodziców lub z własnej inicjatywy.  

4. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice może wnieść uzasadnione zastrzeżenie 

do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania.  

§ 47. 1. Za czyn niezgodny z obowiązującymi przepisami lub inne naruszenie zasad 

współżycia społecznego uczeń może być ukarany.  

2. Ustala się następujące rodzaje kar wymierzanych uczniom:  

1)  upomnienie udzielane uczniowi ustnie albo pisemnie przez wychowawcę lub 

nauczyciela;  

2)  upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec danego oddziału lub społeczności 

uczniowskiej;  

3)  zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;  

4)  obniżenie oceny zachowania;  

5)  przeniesienie przez dyrektora do równoległego oddziału (o ile jest to możliwe w danym 

roku szkolnym);  

6)  wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły.  

3. Kary są wymierzane przez dyrektora, wychowawcę z własnej inicjatywy bądź na 

umotywowany wniosek poszczególnych nauczycieli lub rady pedagogicznej.  

4. Wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie do innej szkoły 

może nastąpić w przypadkach:  

1)  rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności:  

a)  dokonania kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka,  

b)  podejmowania działań i prezentowania zachowań mogących mieć demoralizujący 

wpływ na innych uczniów jak posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie 

narkotyków, posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  

c)  przebywanie na zajęciach szkolnych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem 

środków odurzających,  

d)  dopuszczania się przez ucznia aktów wandalizmu,  



Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie 

 

38 
 

e)  postępowania uwłaczającego godności własnej ucznia lub innych członków 

społeczności szkolnej lub też godzącego w dobre imię szkoły,  

f)  za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub 

innych zajęć szkolnych w Internecie i innych środkach masowego przekazu. 

2)  systematycznego opuszczania przez ucznia obowiązkowych zajęć bez 

usprawiedliwienia, mimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych;  

5. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego 

karze z podaniem przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego.  

§ 48. 1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania w formie pisemnej od 

kary wymierzonej:  

1)  przez dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu, za pośrednictwem dyrektora;  

2)  przez wychowawcę do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy.  

2. Wychowawca, uznając odwołanie za uzasadnione, może uchylić wymierzoną karę, 

informując o tym dyrektora.  

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i ustosunkowuje się do niego.  

4. Zmiana decyzji o nałożonej karze następuje również w drodze decyzji. 

5. W razie nie uznania odwołania dyrektor przekazuje po 7 dniach akta sprawy do 

organu odwoławczego, informując o tym wnioskodawcę na piśmie. Decyzja wydana przez 

organ odwoławczy jest ostateczna.  

Rozdział 11 

Klasy gimnazjalne 

§ 49. 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:  

1) stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy 

i umiejętności;  

2) realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum;  

3) realizowanie uczniowskiego projektu gimnazjalnego;  

4) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;  

5) organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do 

pobierania nauki w warunkach szkolnych.  

2. Szkoła daje wykształcenie gimnazjalne z możliwością uzyskania przez ucznia 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Absolwenci mogą 

kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. 

3. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez:  



Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie 

 

 
39 

 

1) kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności;  

2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;  

3) realizację programów autorskich;  

4) organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;  

5) organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć; 

6) współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp.  

4. Szkoła zgodnie z ustalonym programem wychowawczo – profilaktycznym realizuje 

zadania wychowawcze i profilaktyczne kładąc nacisk by uczeń:  

1) służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj, był przywiązany do 

tradycji, kultury i symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego;  

2) wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw 

własnego środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego 

problemów;  

3) doceniał wartości systemu parlamentarnego tj. sprawiedliwość społeczną, demokrację, 

pluralizm i podejmował działania na rzecz ich umacniania;  

4) dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba;  

5) przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się 

wysoką kulturą osobistą;  

6) miał ukształtowane różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz potrafił 

w sposób wartościowy spędzić wolny czas;  

7) cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego 

ochrony, uprawiał sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii 

społecznych;  

8) cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie 

i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy. 

5. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami 

ucznia we wszystkich sferach, dbając o udzielanie wszelkich niezbędnych informacji.  

§ 50. 1. Podstawową jednostką organizacji klas gimnazjalnych w szkole jest oddział.  

2. Dopuszcza się możliwość podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej 

liczne oraz łączenia oddziałów ze względów organizacyjnych po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego.  

3. W przypadku podziału istniejących oddziałów należy zachować następujący tryb 

postępowania:  

1) dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami 

w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian;  
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2) do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy wyrażą 

chęć przeniesienia;  

3) w przypadku braku uczniów chętnych, o umieszczeniu w danym oddziale decydują 

wychowawcy klas w porozumieniu z dyrektorem.  

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

§ 51. 1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach 

w szkole i poza nią, podczas reprezentowania szkoły oraz ceremoniał szkolny. 

2. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i wynikami w 

nauce. Udział uczniów w poczcie jest dobrowolny.  

3. Szkoła prowadzi stronę internetową i może prowadzić swój profil na portalach 

społecznościowych.  

§ 52. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa 

organ prowadzący, na mocy odrębnych przepisów.  

§ 53. 1. Szkoła jest jednostką budżetową i może gromadzić dochody na wydzielonym 

rachunku, utworzonym decyzją organu prowadzącego.  

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.  

3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 54. 1. Zmiany w Statucie uchwala rada pedagogiczna, która może zasięgać przed ich 

uchwaleniem opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.  

2. Dyrektor po wprowadzeniu zmian w statucie opracowuje jego ujednolicony tekst, 

który jest dostępny w bibliotece, na stronie internetowej szkoły. 

3. W przypadku dokonania kilku zmian w statucie lub zmiany powodującej, 

że posługiwanie się tekstem statutu może być istotnie utrudnione, dyrektor jest zobowiązany 

do opracowania tekstu jednolitego.  

4. Sprawy nieuregulowane w Statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące 

i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.  


