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Rozdział I 

 
§ 1 

 
CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ODDZIAŁÓW 

GIMNAZJALNYCH 
 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o Prawo oświatowe i innych 

ustawach oraz przepisach wydanych na ich podstawach. Realizując główne zadania 

oświaty, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a 

także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowej 

Konwencji o Prawach Dziecka oraz ustawodawstwie europejskim. 

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju umysłowego, moralno-

emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi. Zapewniając uczniom warunki niezbędne do ich wszechstronnego 

rozwoju, przygotowuje ich do życia w społeczeństwie obywatelskim w oparciu o 

zasady demokracji, solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.   

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

 i w czasie wszystkich zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych 

przez szkołę, jak również w czasie zajęć poza terenem szkoły. 

4. Szkoła umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, 

artystycznych, sportowych, społecznych. 

5. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez: 

1) systematyczne prowadzenie obserwacji uczniów w celu wczesnego ujawnienia  

przejawów świadczących o niedostosowaniu społecznym, 

2) zapewnienie szczególnej opieki wychowawczej uczniom, którzy wykazują 

cechy niedostosowania społecznego lub są zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym, 

3) reagowanie na naruszenie porządku prawnego przez uczniów, ustalanie 

przyczyn takiego zachowania oraz podejmowanie odpowiednich środków 

wychowawczych, 

4) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem 

rodzinnym, placówkami służby zdrowia, 

5) organizowanie dla uczniów mających trudności w nauce różnorodnych form 

pomocy wychowawczo-kompensacyjnej, 

6) organizację zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością , na 

podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej; typ zajęć 

przydziela się na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o kształceniu 

specjalnym 

7) występowanie do sądów z wnioskami w sprawach opiekuńczych. 

8) Wsparcie poprzez organizacje zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

poprzez np. realizację indywidualnych programów nauczania po uzyskaniu 

zgody poradni psychologiczno- pedagogicznej i rady pedagogicznej 

6. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe,  

a w szczególności umożliwia:  



1) realizację obowiązku szkolnego, 

2) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, 

3)  dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

7. Szkoła umożliwia korzystanie z zasobów bibliotecznych, świetlicy szkolnej, gabinetu 

higieny szkolnej. 

8. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom realizację podstawy programowej, a 

w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 

zrozumieniem, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym kontynuację nauki w następnym poziomie kształcenia, 

3) dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków  

i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, 

przestrzennych, itp.); 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą 

samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia 

świata, ludzi i siebie, 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

8) opanowanie podstawowych kompetencji informatycznych, matematycznych i 

naukowo-technicznych, 

9) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej w perspektywie kultury 

europejskiej. 

9. W szkole uczniowie mogą kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej 

wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach 

współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania 

następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią 

większej odpowiedzialności, 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania 

własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, 

poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do 

publicznych wystąpień, 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 

skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

6) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków, 

7) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów społecznych. 

10. Szkoła dba o promocję zdrowego stylu życia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego 

poprzez: 

1) Realizacje programów profilaktycznych dostosowanych do wieku uczniów 



2) Organizacje spotkań ze specjalistami np. psychologiem, lekarzem, pielęgniarką  

3) Pogadanki kierowane do uczniów i ich rodziców 

4) Współpracę z instytucjami wspierającymi promocję zdrowia np. Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną w Leżajsku, Szpitalem Powiatowym w 

Leżajsku, SANEPID-em, Powiatowa Strażą Pożarną, Powiatową Policją w 

Leżajsku 

5) Prowadzenie ciągłej edukacji prozdrowotnej  

6) Kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie  

11. Szkoła sprawuje indywidualną  opiekę i organizuje pomoc uczniom, którym z 

przyczyn rozwojowych, warunków rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie , 

poprzez: 

1) Indywidualna praca z uczniami na zajęciach i lekcjach 

2) Proponowanie rodzicom badan w poradni psychologiczno-pedagogicznej 

3) Organizację zajęć wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej 

4) Kwalifikowanie uczniów do bezpłatnego korzystania z posiłków w stołówce 

5) Organizowanie wypoczynku podczas wakacji przy współpracy z GOPS 

12. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów 

rozwojowych dziecka: 

1) I etap- kl. I – III: kształcenie zintegrowane jako łagodne przejście od 

wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym; 

2) II etap – kl.  IV – VIII - kształcenie przedmiotowe. 

3) Oddziały gimnazjalne – kształcenie przedmiotowe 

13. Nauczyciele mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz 

tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności  

i postaw. Ma to szczególne zastosowanie w nauczaniu początkowym. Integracji 

wiedzy w szkole na różnych etapach kształcenia służy wprowadzenie: 

 

1) Edukacji wczesnoszkolnej 

2) Nauczania przedmiotowego 

 

14. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który – uwzględniając wymiar 

wychowawczy obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego, 

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, uchwalony przez Radę 

Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną,  w terminie do 30 września 

każdego roku szkolnego, ujmujący całościowo wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym, który jest realizowany przez wszystkich 

nauczycieli. 

3) Zawarty w niniejszym Statucie Wewnątrzszkolny Systemu Oceniania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział II 

 
§ 2 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

 
1. Szkoła  kształci dzieci od klasy I do  VIIII. 

2. W szkole  funkcjonują oddziały gimnazjalne do 31 sierpnia 2019r. tj. do wygaszenia 

gimnazjum 

3. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku 

kalendarzowego. 

4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego wydane przez MEN. 

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku określa 

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia 

każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz 

zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów  

i zajęć obowiązkowych oraz liczbę zajęć nieobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych oddziałowym planem nauczania i 

programami nauczania zawartymi w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.  

8. Dla każdego rocznika można organizować  równoległe oddziały klasowe, tak aby 

objąć nauką wszystkie dzieci z obwodu. 

9. Na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora do szkoły może być przyjęte dziecko spoza 

obwodu szkolnego. 

10. W klasach I – III zajęcia edukacyjne są prowadzone są w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 

11. W przypadku przyjęcia w czasie roku szkolnego ucznia zamieszkałego w obwodzie 

szkoły do klas I - III  dyrektor szkoły może odstąpić od wymienionego w ust. 12 

podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25, pod warunkiem: 

1) Otrzymania w tym zakresie wniosku rady oddziałowej rodziców danej klasy, 

2) Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na odstąpienie od podziału 

oddziału. 

.  

12. Przeciętna liczba uczniów w oddziale klas IV - VIII oraz klas gimnazjalnych powinna 

wynosić od 22 do27 uczniów.  

13. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem  zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. W arkuszu organizacyjnym uwzględnia się podział 



klas na grupy z przedmiotów wymagających specjalnych warunków nauki  

i bezpieczeństwa  

14. Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe  

i pozalekcyjne. 

15. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo – lekcyjnym. 

16. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 

międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

17. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są przez szkołę w miarę posiadanych środków. 

18. Prowadzone przez szkołę zajęcia lekcyjne i pozaszkolne trwają 45 minut: 

1) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych  

w czasie od 30 do 60 minut., zachowując przy tym ogólny tygodniowy czas 

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2) czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

19. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć 

nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może przekraczać dla: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 4-8 uczniów, 

2) gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 2-5 uczniów, 

3) kółek przedmiotowe 8-12 uczniów. 
20. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia oraz studentów szkół 

wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą  

z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. Porozumienie to regulują osobne przepisy. 

21. Szkoła może też realizować inne zadania przewidziane nie ujęte w jej statucie.  

22. Ogólnoszkolnymi jednostkami szkoły są: 

1) biblioteka  

2) świetlica  

 

 

§ 3  

 

INNOWACJE  I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZE  
 

1. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzić badania 

naukowe 

2. Szkoła prowadzi innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź 

modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, 

wychowania lub opieki oraz poprawę skuteczności działania szkoły  

3. Innowacja obejmuje nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, 

całą szkołę lub jej część (oddział, grupy) 

4. Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i 

organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań 

innowacyjnych 



5. Innowacja wymagająca dodatkowych środków może być finansowana ze 

środków budżetowych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę  

6. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny 

7. Szczegółowe zasady wprowadzenia innowacji określają odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

§4 

 
Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

 
 

 
1. Szkoła aktywnie współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną poprzez: 

1) Informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z pomocy poradni,  

2) organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych lub terapeutycznych, 

3) organizowanie zajęć z preorientacji zawodowej, 

4) prowadzenie zajęć indywidualnych z naszymi uczniami w zakresie logopedii, 

5) korzystanie z konsultacji, doradztwa w zakresie wykorzystywania opinii, orzeczeń, 

6) prowadzenie przez poradnię szkoleń dla nauczycieli i rodziców na terenie szkoły. 

 

2. Zadania koordynujące powyższą współpracę realizuje pedagog szkolny. 

 

 
 

§ 5 
 
 

Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowym 
 

 

1. Szkoła prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia w szczególności 

poprzez:  

1) prowadzenie pogadanek na temat:, „Kim chciałbym zostać?” w klasach VI i VII i VIII 

szkoły podstawowej na lekcjach z wychowawcą, 

2) prowadzenie pogadanek na temat wyboru zawodu w oddziałach  gimnazjalnych na 

lekcjach z wychowawcą,  

3) organizowanie wyjazdów na giełdę szkół w klasie VIII i oddziałach gimnazjalnych, 

4) umożliwianie uczniom klasy VIII i oddziałów gimnazjalnych  udziału w spotkaniach z 

przedstawicielami i uczniami różnych szkół ponadgimnazjalnych, 

5) informowanie na bieżąco uczniów klas VIII i oddziałów gimnazjalnych  o dniach 

otwartych szkół ponadgimnazjalnych, 

6) zamieszczanie ofert szkół na gazetkach szkolnych.      

2. Za realizację zadań związanych z wyborem kierunku kształcenia odpowiedzialny jest 

pedagog szkolny oraz wychowawcy klas.  

 

  



 

§ 6 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 
1. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz 

wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Gromadzi książki, czasopisma i inne 

materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

2. Biblioteka jest wielofunkcyjną pracownią, ośrodkiem informacji i miejscem pracy ucznia 

oraz nauczyciela. Realizując swoje zadania poprzez: 

1) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników, 

2) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie 

kierowania czytelnictwem oraz przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

3) koordynowanie procesów edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów do 

korzystania z informacji zawodowej. 

3. Obowiązki nauczyciela-bibliotekarza. 

1) Praca pedagogiczna z czytelnikami. 

2) Udostępnianie zbiorów. 

3) Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych  

i tekstowych; 

4) Informowanie o nowo zakupionych pozycjach. 

5) Poradnictwo w wyborze lektur i czasopism. 

6) Przysposobienie czytelnicze w celu kształcenia uczniów jako czytelników informacji 

poprzez indywidualną prace z czytelnikami, poprzez zajęcia grupowe na lekcjach 

bibliotecznych oraz wycieczek do bibliotek pozaszkolnych. 

7) Udostępnianie nauczycielom potrzebnych im materiałów przydatnych 

 w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, turniejów 

czytelniczych, konkursów, imprez okolicznościowych, zgodnie z rocznym planem 

pracy biblioteki. 

8) Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów. 

9) Przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole. 

10) Inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie. 

11) Prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki poprzez 

organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa  

i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, zgodnie z planem pracy biblioteki. 

4. Organizacja pracy biblioteki szkolnej obejmuje: 

1) gromadzenie zbiorów, 

2) ewidencję zbiorów, 

3) inwentaryzację i selekcję zbiorów, 

4) konserwacje zbiorów, 

5) organizację warsztatu informacyjnego, 

6) wydzielenie księgozbioru podręcznego, 

7) prowadzenie zapisu wypożyczeń w celu kontroli obiegu zbiorów bibliotecznych, 

8)  prowadzenie statystyki dziennej i okresowej zainteresowań czytelniczych uczniów. 

5. Planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna: 

1) biblioteka pracuje w oparciu o roczny plan pracy, 

2) nauczyciel bibliotekarz systematycznie uzgadnia stan majątkowy z księgowością, 

3) Nauczyciel bibliotekarz sporządza okresowe i roczne sprawozdania z pracy biblioteki; 

4) Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za zbiory biblioteczne.  

5) Przy zmianie nauczyciela bibliotekarza następuje protokolarne przekazanie 

księgozbioru. 



6. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami: 

1) Poradnictwo na temat wychowania czytelniczego, 

2) Informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów, 

3) Popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej, 

4) Udział rodziców w imprezach czytelniczych. 

 

8. Nauczyciel biblioteki współpracuje z uczniami, poprzez umożliwianie im korzystania z 

prawa do: 

1) bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki, 

2) uzyskania porad czytelniczych, 

3) uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych, konkursach, oglądania wystaw,  

4) wypożyczenia książek zgodnie z regulaminem biblioteki, 

5) prośby o prolongowanie książek, 

6) rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności korzystania z różnych 

źródeł informacji, korzystania z księgozbioru podręcznego, 

7) wyjaśniania z bibliotekarzem wszelkich problemów dotyczących wypożyczania 

książek. 

 

9. Obowiązki uczniów: 

1) dbanie o wypożyczone książki, 

2) zapoznanie się z regulaminem biblioteki, 

3) przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie biblioteki. 

 

§ 7  
1.Nauczyciel biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca ta dotyczy 

w szczególności: 

1) umawiania się na lekcje biblioteczne, 

2) zapisywania nowych uczniów do biblioteki, 

3) udzielania wychowawcom, polonistom informacji dotyczących stanu czytelnictwa, 

posiadanych lektur, 

4) organizowania księgozbioru podręcznego w pokoju nauczycielskim, 

5) konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism, 

6) informowania nauczycieli o prawach i obowiązkach ich i uczniów, 

7) zapoznania z regulaminem biblioteki. 

 

 

§ 8 
 
1. Rodzice uczniów mogą stać się czytelnikami tej biblioteki na warunkach określonych w 

regulaminie.  

 

2. Rodzice mają prawo do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do omawiania 

z Dyrektorem i bibliotekarzem spraw dotyczących ich dziecka, a mianowicie: 

1) wypożyczeń,  

2) zwrotów,  

3) sposobu postępowania w przypadku zniszczenia książki przez ich dziecko,  

4) sposobu postępowania w przypadku zgubienia książki przez ich dziecko. 

 

3. Rodzice mogą zwrócić książki do biblioteki za swoje dziecko.  

 



4. Rodzice mogą również wypożyczyć dziecku książkę, gdy jest ono chore i samo nie może 

dotrzeć do biblioteki.  

 

 
§9  

 
Współpraca z innymi bibliotekami 

 
Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania 

kultury. Współpraca ta obejmuje: 

1) wymianę informacji, doświadczeń (dotyczących działalności bibliotek, szkoleń 

i innych spraw) z różnymi bibliotekami, 

2) wymianę czy przekazywanie książek, czasopism, materiałów audiowizualnych, 

3) organizowanie konkursów międzybibliotecznych, branie udziału w konkursach 

międzybibliotecznych, 

4) podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących promowania czytelnictwa, 

5) korespondencję, komunikację z rozmaitymi instytucjami upowszechniającymi 

kulturę, która w szczególności dotyczy pozyskiwania zbiorów, informacji i innych 

ważnych dla biblioteki spraw. 

 

 

§ 10 
 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą pracy wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły i jest jej integralną częścią. 

2. Świetlica prowadzona jest przez szkołę i jest placówką przeznaczoną dla uczniów tej 

szkoły. 

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

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

rekreacji.  

4. Do zadań świetlicy należy: 

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

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

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

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny uczniów, 

3) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień poprzez 

organizowanie zajęć w tym zakresie, 

4) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 

rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

5) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

6) Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności, 

7) Współdziałanie uczestników świetlicy z rodzicami i nauczycielami, a w miarę 

potrzeby placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi 

instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku. 

5.   Wyposażenie świetlicy: 



1) Świetlica jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały 

umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej,  

a zwłaszcza: 

a) sprzęt audiowizualny wraz z kasetami, płytami, i in., 

b) przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych, 

c) czasopisma, książki, materiały, gry i przybory do zajęć artystycznych, 

technicznych i  towarzyskich. 

6. Ilość  miejsc  w świetlicy szkolnej ustala dyrektor zespołu. 

7. Organizacja pracy świetlicy: 

1) Świetlica prowadzi zajęcia zgodne z rozkładem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych szkoły.  

2) Zakres zajęć i czas pracy świetlicy w dni wolne od pracy, w czasie przerw 

świątecznych określa, stosownie do potrzeb środowiskowych dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organami sprawującymi bezpośredni nadzór nad szkołą, 

3) Dni i godziny pracy świetlicy dostosowuje się do potrzeb środowiska szkoły 

4) Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza 

składa się ze stałych uczestników świetlicy, których liczba nie powinna 

przekraczać 25 uczniów.  

5) Przy tworzeniu grup wychowawczych, w miarę możliwości,  uwzględnia się 

uczniów tej samej klasy; 

8. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć. 

9. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-VIII oraz uczniowie 

dojeżdżający z oddziałów gimnazjalnych 

10. Przyjmowanie dzieci do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów) dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 

 

STOŁÓWKA 

 

1.W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca wszystkim uczniom możliwość 

spożycia gorącego posiłku.  

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz korzystania ze stołówki określa Dyrektor w 

regulaminie stołówki 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 12 

 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 
1.W Szkole może działać Szkolny Klub  Wolontariatu  

 

2. Celami głównymi Szkolnego Klubu  Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie 

społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

 3. Działania Szkolnego Klubu  Wolontariatu adresowane są do: 

  

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz 

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji 

dyrektora szkoły);  

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych; 

 3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

 

 4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu:  

 

 1) Dyrektor Szkoły: 

 a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu;  

b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.  

 

2) Opiekun Szkolnego Klubu  Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.  

 

3) Przewodniczący Szkolnego  Klubu Wolontariatu – uczeń szkoły będący 

wolontariuszem.  

4) Wolontariusze stali – uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.  

 

5. Działalność Szkolnego Klubu  Wolontariatu może być wspierana przez: 

 1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;  

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

3) rodziców;  

4) inne osoby i instytucje.  

 

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Klubu  Wolontariatu 

reguluje odrębny regulamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział III 

 
§ 13 

 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH ZADANIA 

 
 

 
1. Organami szkoły są: 

1)  Dyrektor Zespołu Szkół w Giedlarowej 

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi 

3) Rada Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Giedlarowej 

4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Giedlarowej klas I-VI 

5) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Giedlarowej klas VII i oddziałów 

gimnazjalnych  

 

 

 

 

§14 

DYREKTOR SZKOŁY 
 

1. Dyrektor, który kieruje działalnością Zespołu Szkół  w Giedlarowej  jest zarazem 

dyrektorem Szkoły Podstawowej w Giedlarowej. 

2. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.  

3. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

pracy szkoły.   

4. Do obowiązków dyrektora należy: 

1) Opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych zespołu, 

2) Opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych zespołu. 

3) Prowadzenie obowiązku szkolnego. Dyrektor może powierzyć na piśmie 

prowadzenie dokumentacji obowiązku szkolnego pracownikowi sekretariatu 

szkoły, po jego uprzednim przeszkoleniu. 

4) Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez współdziałanie  

z Samorządem Uczniowskim. 

5) Zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i 

obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki i pracy. 

6) Pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli  

i ocenianie ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7)  Organizowanie doskonalenia zawodowego oraz ocenianie pracy kadry. 

8) Współpraca z Radą Rodziców.  

9) Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych w ramach jej 

kompetencji.  

10) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu  

i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu. 



11) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 

12) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

celem organizacji praktyk pedagogicznych. 

13) Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych  

i metodycznych oraz różnych form doskonalenia zawodowego. 

14) Koordynowanie pracą zespołów samokształceniowych i kół przedmiotowych. 

5. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami. 

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu. 

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i innym  pracownikom zespołu. 

3) Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  

w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych 

pracowników zespołu. 

7. Dyrektor szkoły może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

8. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona odpowiada pisemnie  wyłącznie 

na oficjalne pisma wystosowane przez rodziców uczniów. 

9. Dyrektor zespołu ma prawo do: 

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom, 

2) premiowania pracowników zgodnie z regulaminem premiowania, 

3) przyjmowania uczniów do szkoły i przenoszenia uczniów z klasy do klasy za 

zgodą ich rodziców. 

4) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników. 

5) wstrzymania wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa. Dyrektor  zawiadomienia o tym fakcie organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

 

10. Dyrektor szkoły odpowiada za: 

1) Realizację podstaw programowych poszczególnych przedmiotów i w związku 

z tym za poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i 

wychowania oraz opiekę nad dziećmi; 

2) zgodność funkcjonowania szkoły ze Statutem i innymi z przepisami prawa  

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie zespołu oraz stan sanitarny  

i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych. 

4) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność zespołu. 

5) zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, 

za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

6) Zadania wymienione w pkt. 5 dyrektor szkoły może powierzyć 

upoważnionemu przez niego pisemnie pracownikowi szkoły, po jego 

uprzednim przeszkoleniu. 

11. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 15 

 

RADA PEDAGOGICZNA 
 

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy 

pedagogiczni zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Giedlarowej 
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

3. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 50% jej członków. 

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są 

protokołowane. 

6. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica posiedzeń odbywanych przez 

Radę. 

7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania wszelkich spraw, 

które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie regulaminu własnej działalności, 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole. 

5) ustalenie organizacji doskonalenie zawodowego nauczycieli szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień, 

4) wnioski dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych płac  

i zajęć ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego  

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektor o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora w szkole. 

 

 

 

§ 16 

 

RADA RODZICÓW 

 
1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  



           Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w    

każdym szkolnym.   

3. Rada Rodziców posiada Regulamin Rady Rodziców, który określa jej działalność. 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.  

           Zasady wydatkowania funduszy zebranych przez Radę Rodziców określa Regulamin. 

 

 

 

 

 

 

§ 17 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 
1. W Szkole uczniowie mają prawo do wybrania Samorządu Uczniowskiego  

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

uchwalony przez ogół uczniów, który określa kompetencje Samorządu 

Uczniowskiego. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.  

3. Samorząd Uczniowski jest jedynym organem reprezentującym ogół uczniów.  

 

 

§18 

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I KONFLIKTOW MIĘDZY ORGANAMI  

 
1. W przypadku sporów, jakie mogą mieć miejsce wewnątrz poszczególnych organów i 

pomiędzy nimi, jako podstawowa zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są 

wewnątrz szkoły 

2. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do prowadzenia negocjacji między stronami sporu. W 

negocjacjach mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego 

3. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez Dyrektora lub konfliktu z Dyrektorem 

strony wnoszą sprawę do zewnętrznego negocjatora, który pomaga rozstrzygnąć spór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 

 
§ 19 

 

PRACOWNICY SZKOŁY 
 

 
1. Do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoła zatrudnia 

nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami na stanowiskach 

administracyjnych i obsługowych. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły podlegają ocenie. 

3. Każdy pracownik jest uprawniony do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami 

związanymi z jego zatrudnieniem, pracą i wykonywanymi obowiązkami. 

4. Pracownik ma prawo do składania wyjaśnień w toku postępowania oceniającego. 

5. Wszystkim pracownikom szkoły przysługują urlopy zgodnie ze stosownymi 

przepisami. 

6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym następuje zgodnie  

z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela. 

7. Rozwiązywanie albo wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na 

czas nieokreślony i pracownikami nie będącymi nauczycielami następuje zgodnie  

z przepisami wynikającymi z Kodeksu Pracy. 

8. Odpowiedzialność dyscyplinarną oraz tryb postępowania w tym zakresie określają 

odrębne  aktualne przepisy: 

1) dla nauczycieli – Ustawy Karta Nauczyciela; 

2) dla pracowników nie będących nauczycielami odpowiednie przepisy Kodeksu 

Pracy. 

 

§ 20 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 
 

1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów ogólnych Prawa Pracy  

i Karty Nauczyciela, dyrektor zespołu. 

2. Warunki zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole określają przepisy 

MEN w sprawie kwalifikacji pedagogicznych. 

3. Pensum godzin nauczyciela określają odrębne przepisy ustalone przez MEN. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez 

dyrektora zespołu, związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego 

 i opiekuńczego. 

5. Wynagrodzenie nauczyciela oblicza się na podstawie obowiązujących stawek 

wynagrodzenia zasadniczego MEN.  

6. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia dyrektor zespołu   

z zachowaniem ogólnych przepisów Prawa Pracy. 

7. Zasady obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich odpowiedzialność 

ustala dyrektor zespołu. 

8. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi rozlicza się na podstawie stawek 

zaszeregowania. Szczegółowe zasady wynagradzania zawiera Regulamin 

Wynagradzania Pracowników Zespołu Szkół w Giedlarowej 



 

 

§ 21 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 
 

 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania, wychowania i opieki 

w przydzielonych mu klasach według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja 

zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły; 

1) Nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego. 

2) Nauczyciel ma obowiązek dbać o powierzone mu pomoce dydaktyczno-

wychowawcze i sprzęt szkolny. 

3) Nauczyciel ma obowiązek wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, jego 

zdolności oraz zainteresowania. 

2. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom 

bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę 

1) Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, ma 

bezwzględny obowiązek przebywać w trakcie lekcji w klasopracowni i pod 

żadnym pretekstem nie może pozostawiać uczniów bez opieki.  

3. Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych,  

a więc podejmowanie doskonalenie zawodowego w dostępnych formach oraz 

ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego.  

4. Obowiązkiem nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy jest realizacja zakresów 

czynności. 

5. Nauczyciel  na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców  

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców  

o zasadach oceniania zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania. 

7. Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów  

o proponowanej ocenie z przedmiotu poprzez wpis do zeszytu ucznia.  

8. Nauczyciele są odpowiedzialni za realizację podstawy programowej danego 

przedmiotu i w związku z tym za poziom wyników nauczania i wychowania 

powierzonych im uczniów.  

 

 

 

 

§ 22 

 

PRAWA NAUCZYCIELI 
 

1. Nauczyciele mają prawo do: 

1) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia 

uczniów, 

2) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania oraz wprowadzania 

innowacji pedagogicznych zgodnie z aktualnymi przepisami MEN, 



3) tworzenia zespołów przedmiotowych bądź kół naukowych, zespołów 

wychowawczych i  zespołów problemowo-zadaniowych. 
4) decydowania o ocenie bieżącej, ocenie po I semestrze i ocenie końcowej  postępów w nauce 

powierzonych uczniów,  

5) współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów, 

6) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów, 

7) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

8) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno –wychowawczego 

programu nauczania, 

9) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły 

 i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych, 

10) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 

11) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów, 

12) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, 

 

2. Nauczyciele prowadzący działania w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

3. Przewodniczący zespołów są powoływani przez Dyrektora szkoły. 

 
 

 
§ 23 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA 

 

 
1. Formalny przydział przedmiotów nauczania dla nauczycieli i wychowawców, opiekę 

nad kołami, zespołami, organizacjami i pracowniami (salami) regulują na początku 

każdego roku szkolnego arkusz organizacyjny szkoły i przydział  zadań dodatkowych. 

 

 

 

 

 

 

§ 24 

 

ZADANIA NAUCZYCIELA 

 
1. Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w przydzielonych i nauczanych 

przedmiotach w poszczególnych klasach i zespołach. 

2. Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego 

uzupełnienie lub modernizację do dyrektora zespołu. 



3. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania. 

4. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie  

potrzeb uczniów. 

5. Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów. 

6. Maksymalnie ułatwia im zrozumienie tematu lekcyjnego i motywuje ich aktywność. 

7. Informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także Radę 

Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów. 

8. Systematycznie wystawia oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym. 

9. Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań 

czy też zespołu wyrównawczego. 

10. Własnoręcznie wpisuje w dzienniku oceny okresowe i roczne z przedmiotów 

nauczania  oraz prowadzonych egzaminów. 

11. Sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć 

poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę. 

12. Pełni dyżury nauczycielskie. 

13. Udziela rodzicom, w czasie wcześniej uzgodnionym rzetelnej informacji na temat 

dziecka, jego  zachowania i postępów w nauce oraz przyczynach trudności. 

         ( Informacji wymienionych w ust. 13 nie udziela podczas prowadzonej przez  

            siebie  lekcji lub pełnienia dyżuru w czasie przerwy). 

14. Udziela ustnych informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

dziecka, natomiast nie ma obowiązku odpowiadać na pisemną korespondencję 

rodziców przekazywaną za pośrednictwem dziecka  

15. Dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

16. Sprawdza przed każdymi zajęciami czy warunki nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia  

i  życia.- uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

17. Przestrzega postanowień Statutu i innych opracowanych na jego podstawie przepisów 

prawa wewnątrzszkolnego. 

18. Przestrzega postanowień zawartych w regulaminie pracy. 

 

§ 25 

 

UPRAWNIENIA  
 

1. Decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników 

przedmiotowych i pomocniczych, środków dydaktycznych w nauczaniu swego 

przedmiotu. 

2. Jeśli prowadzi koła zainteresowań lub zespół – decyduje o treści programu. 

3. Decyduje o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów. 

4. Wnioskuje w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów. 

 

§ 26 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem zespołu, organem prowadzącym szkołę 

i sprawującym nadzór pedagogiczny za: 



1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach 

stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa; 

2) dobry stan warsztatu pracy, tj. sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych 

powierzonych mu przez dyrektora szkoły. 

3) Za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych 

przez dyrekcję zespołu, a wynikającego z nieporządku, braku nadzoru i 

zabezpieczenia odpowiada wg zasad kodeksu cywilnego i kodeksu karnego. 

1. Służbowo przed władzami szkoły z konsekwencjami dyscyplinarnymi włącznie 

2. W szczególności cywilnie, karnie i dyscyplinarnie odpowiada za:  

1) tragiczne skutki zdarzeń wynikłe z braku  nadzoru nauczyciela nad bezpieczeństwem 

uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, oraz w czasie przydzielonych mu 

dyżurów, 

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub 

na wypadek pożaru, podłożenia bomby, kradzieży, i innych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły. 

3) zniszczenie lub utratę poszczególnych elementów majątku szkoły (w tym 

powierzonego mu wyposażenia warsztatu pracy), wynikającego z nieporządku i braku 

pełnienia należytego nadzoru w tym powierzonym mu mieniem szkoły. 

 

 
 

§ 27 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI  

NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY KLAS 
 
1. W przypadku przydzielenia funkcji wychowawcy klasy zakres zadań i obowiązków rozszerza się o 

sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia 

różnych ról w dorosłym życiu, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych ucznia, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, w tym dorosłymi. 

 

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

 

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 wychowawca: 

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 

2) planuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego oraz ustala treść i 

formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna 

opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i mających trudności w 

nauce), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu ustalenia potrzeb wychowawczo-opiekuńczych ich 

dzieci, współdziała z nimi w wychowaniu, umożliwia rodzicom włączenie się w sprawy życia 

klasy i Szkoły, 

5) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 



6) systematycznie uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego wspólnie z psychologiem, 

pedagogiem, bądź (w zależności od potrzeb) przedstawicielem innych służb społecznych. 

 

4. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez: zebrania klasowe, „dni otwarte", rozmowy 

indywidualne, wizyty w domu ucznia razem z pedagogiem szkolnym, o ile zachodzi taka 

konieczność. 

 

5. Wychowawca współpracuje z klasową radą rodziców w sposób ustalony z rodzicami. 

 

6. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania określonymi w przepisach oraz innymi postanowieniami 

szczegółowymi przyjętymi przez Szkołę. 

 

7. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację dotyczącą klasy 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

8. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca 

opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.  

 

 

§ 28 

 

1. Wychowawca odpowiada w szczególności za : 

1) poziom pracy wychowawczej w swojej klasie, 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i 

Szkoły, 

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

szkolnej lub społeczno-wychowawczej, 

4) organizację i poziom kontaktów z rodzicami uczniów swojej klasy, 

5) prawidłowość prowadzenia dokumentacji swojej klasy. 

 

2. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z rodzicami uczniów i samorządem klasy o programie i planie rocznych lub 

trzyletnich działań wychowawczych, 

2) korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji oraz 

rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek 

oświatowych i naukowych, 

3) ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 

i samego ucznia, 

4) ustanowienia, przy współpracy z klasową radą rodziców, własnych form nagradzania i 

motywowania wychowanków zgodnych ze statutem i regulaminem szkoły, 

5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych 

swoich wychowanków do pedagoga lub kierownictwa Szkoły. 

 

§ 29 

 

Poza wymienionym zakresem, nauczyciele mają obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność 

wynikające z innych przepisów szczegółowych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 30 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY 

 
1. W szkole utworzone jest stanowisko pedagoga szkolnego, który organizuje pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną i udziela jej uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. W rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych Pedagog 

współpracuje z Dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami.  

3. Pedagog współdziała z instytucjami pozaszkolnymi zajmującymi się problemami 

opieki i wychowania, 

4. Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy: 

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, 

2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, 

3) kontrola realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego  

4) działanie, wspólnie z wychowawcami oddziałów, na rzecz zorganizowania 

opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej, 

5) udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

realizującym indywidualny tok nauki, 
6) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu przez nich trudności natury 

wychowawczej, 

7) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z dziećmi 

sprawiającymi trudności wychowawcze, 

8) rozmowy indywidualne z uczniami mające na celu eliminowanie napięcia 

psychicznego wynikającego z trudności i niepowodzeń w opanowaniu 

materiału nauczania, trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 

9) wspieranie i podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki  

w stosunku do uczniów, 

10) udzielanie wsparcia wychowawcom i nauczycielom (na ich wniosek) podczas 

sytuacji konfliktowych w klasach oraz podczas kontaktów z rodzicami. 
 

5. Pedagog szkolny w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły, występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego 

oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym. 

6. Pedagog zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień 

Konwencji o Prawach Dziecka. 
7. Pedagog szkolny prowadzi odpowiednią dokumentację, w szczególności gromadzi  

w niej wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jak również 

zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, 

nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 

pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem 

danych. Ma także obowiązek wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów 

związanych z realizacją obowiązków służbowych. 



8. Szczegółowy zakres obowiązków Pedagoga określa dyrektor szkoły. 

 

 

§31 

 
LOGOPEDA  

 

1. W szkole za zgoda organu prowadzącego zatrudnia się nauczyciela – logopedę 

 

1) Nauczyciel - logopeda zobowiązany jest do wykonywania w czasie i miejscu 

określonym przez Dyrektora przedszkola. 

2) Nauczyciel - logopeda współpracuje z nauczycielkami poszczególnych grup. 

3) W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów jego praca musi być systematyczna i 

ciągła. 

4) Jako członek Rady pedagogicznej logopeda ma obowiązek działać w zakresie 

przewidzianym Statutem przedszkola i Regulaminem Rady pedagogicznej. 

5) Nauczyciel - logopeda ma obowiązek przestrzegać tajemnicy służbowej, jest to 

informacja niejawna, nie będąca tajemnica służbową uzyskana w związku z 

czynnościami służbowymi, której ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes 

jednostki społecznej i organizacyjnej. 

 

2. Obowiązki szczegółowe. 
        1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu   

          ustalenia stanu mowy uczniów. 

      2) . Monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci. 

      3). Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w   

          zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń. 

      4.) Obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku   

          nauczycielowi prowadzącemu. 

      5) Współpraca z nauczycielami poszczególnych grup. 

6). Prowadzenie zajęć instruktażowych dla nauczycieli przedszkola. 

      7) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń   

          komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów. 

      8) Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9)Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji. 

    10)Tworzenie  programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem. 

    11) Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne    

          wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów  

          pomocniczych do pracy z dzieckiem 

    12) Uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach współpracy z   

          różnymi instytucjami. 

    13)Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami  

          sprawującymi opiekę nad dzieckiem. 

    14)Wykonywanie innych poleceń Dyrektora  wynikających z potrzeb przedszkola. 

    

 

      

 



3.  Odpowiedzialność 

 

 
1)Nauczyciel - logopeda odpowiada za otoczenie dzieci właściwą opieką, 

czuwanie                 nad    ich bezpieczeństwem i zdrowiem od momentu przejęcia 

dziecka od nauczyciela  w przedszkolu. 

2) Nauczyciel - logopeda odpowiada za  terminowe i systematyczne planowanie 

swojej pracy z dziećmi, prowadzenie diagnozy  osiągnięć dzieci oraz 

wspieranie ich indywidualnego rozwoju zgodnie z ich możliwościami psycho-

fizycznymi. 

3) Nauczyciel - logopeda przestrzega Statutu przedszkola oraz regulaminów w 

nim obowiązujących. 

4) Nauczyciel - logopeda odpowiada za utrzymanie w należytym stanie sprzętu i 

pomocy dydaktycznych  współpracując w tym zakresie ze starszym 

intendentem. 

5) Nauczyciel – logopeda odpowiada za  przestrzeganie  zasad ochrony danych 

osobowych zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa , w szczególności 

zasad Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemami 

informatycznymi w  

 

 

Rozdział V 

 

§ 32 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 
 

 
1. Do klasy pierwszej Szkoła przyjmuje dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

kończą  7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku do 

których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.  

. 

2. Dyrektor szkoły przyjmuje do niej dzieci:  

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

2) spoza obwodu szkoły, na wniosek rodziców ( w tym ze szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych), gdy w szkole są wolne miejsca 

3. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz 

arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

 

 

 

4. Dyrektor szkoły publicznej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły 

podstawowej. 

5. Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 

wymaga    zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 



6. Przyjmowanie uczniów będących cudzoziemcami lub obywatelami polskimi    

powracającymi  z za granicy do szkoły określają odrębne przepisy.  

1) Podstawą przyjęcia uczniów przybywających do szkoły z za granicy jest 

świadectwo  lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą.  

2)  Dokumenty muszą być przetłumaczone z języka obcego przez przysięgłego 

tłumacza. 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 
 

 

 

 

 

§ 33 

 

PRAWA  UCZNIA 
 

 
 
1.Uczeń ma prawo do: 

 

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej. 

3) Poznania programów nauczania na dany rok z każdego przedmiotu. 

4) Znajomości celów lekcji,  do jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu treści lekcji, 

uzyskania dodatkowej pomocy nauczyciela i kolegów, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi 

sobie z opanowaniem materiału. 

5) Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi zespołu i innym nauczycielom 

swoich problemów budzących szczególne zainteresowania oraz uzyskiwania od nich 

pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień. 

6) Uczeń ma prawo do przeniesienia do równoległego oddziału: 

1) na uzasadniony wniosek rodzica, wychowawcy klasy lub Rady Pedagogicznej 

2) Jeżeli wniosku nie wysunęli rodzice ucznia może być przeniesiony do 

równoległego oddziału tej samej klasy wyłącznie za zgodą jego rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

7) Poszanowania jego praw a zwłaszcza godnego traktowania w sprawach osobistych, 

rodzinnych i koleżeńskich. 

8) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

9) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 

10) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych z jego udziałem w planie 

pracy szkoły. 



11) Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, zgłaszania wniosków 

usprawniających pracę szkoły, swobody wyrażania myśli i przekonań m. in. 

dotyczących światopoglądu i religii jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

12) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz dokonywania samodzielnie 

wyboru zajęć pozalekcyjnych z oferty przedłożonej mu przez szkołę. 

13) Do uczestniczenia w społecznym życiu szkoły z własnej inicjatywy i nagrody za te 

inicjatywy. 

14) Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. 

15) W okresie świat, ferii i wakacji szkolnych uczniom nie zadaje się prac domowych. 

16) Do wspólnego z nauczycielami planowania przeprowadzania sprawdzianów po to, aby 

uniknąć ich niezaplanowanego nagromadzenia. 

17) Do informacji o terminie i zakresie zadania klasowego uczeń musi być 

poinformowany  przynajmniej tydzień wcześniej. 

 

18) Otrzymywania od nauczycieli dodatkowych wyjaśnień w wypadku trudności w nauce  

w czasie pozalekcyjnym po wykorzystaniu wszystkich innych możliwości przez 

ucznia. 

19) Uczestniczenia w konkursach przedmiotowych i sportowych, reprezentowania szkoły 

zgodnie ze swoimi zdolnościami i umiejętnościami. 

20) Opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

21) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach samorządowych działających na terenie szkoły. 

22) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela. 

23) Oceny pracy domowej przez nauczyciela. 

24) Poznania aktualnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

wynikających z niego praw i obowiązków. 

25) Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego na terenie szkoły tylko i wyłącznie  

w sytuacji koniecznej potrzeby.  Korzystanie z telefonu komórkowego w czasie zajęć 

szkolnych jest zabronione. 

 

 

 

§ 34 

 

TRYB SKLADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA  

PRAW UCZNIA 

 
1. Uczeń zgłasza na piśmie swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu   

Uczniowskiego 

2. Przewodniczący samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem SU 

przedstawia sprawę nauczycielowi i wychowawcy, którzy wraz z przedstawicielem 

Samorządu i pedagogiem rozstrzygają sporne kwestie 

3.   Sprawy, które nie zostaną rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora 

4.  dyrektor rozstrzyga sporną sprawę w ciągu 7 dni z zachowaniem przepisów prawa i  

wydaje decyzje, które są ostateczne 

 

 
 



§ 35 

 

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

 
 

 
 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1)  przestrzegania postanowień zwartych w statucie Szkoły, oraz obowiązujących regulaminach, 

systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, 

      2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad     

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z punktualnie.  

3) W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one 

odbywają 

,4)   właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

4) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

5) dbania o piękno mowy ojczystej, 

6) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 

7) podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom 

oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego, 

8) podporządkowania się zarządzeniu Dyrektora Szkoły w sprawie korzystania z telefonów 

komórkowych, 

9) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych 

pracowników Szkoły i osób dorosłych poprzez: 

a) przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

b) poszanowanie poglądów i przekonań innych, 

c) poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka, 

10) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - nie palenie papierosów, nie 

picie alkoholu, nie używanie narkotyków ani środków odurzających, 

11) dbania o dobro, ład i porządek w szkole, 

12) brania aktywnego udziału w lekcjach oraz uzupełniania braków wynikających z absencji, 

prowadzenia starannie zeszytu i wykonywania prac domowych zgodnie z wymaganiami 

nauczyciela przedmiotu, 

13) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i 

porządku na terenie Szkoły, 

14) przynoszenia obuwia zamiennego oraz jego zmiany w szatni szkolnej, 

15) korzystania z szatni i zostawiania okrycia wierzchniego (w szatni nie wolno przebywać dłużej 

niż wymaga tego zmiana odzieży), 

 

16) przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowni oraz instrukcji obsługi urządzeń, 

17) szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń, 

18) naprawienia wyrządzonej szkody,  

19) przebywania na terenie Szkoły i nie opuszczania jej terenu podczas przerw,  

20) usprawiedliwienia każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do Szkoły, nie później 

jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, usprawiedliwienie powinno 

być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach 

nieobecności, 

21) uczeń biorący udział w zawodach, konkursach szkolnych i poza szkolnych zobowiązany jest do 

przestrzegania zasad zwalniania, ustalonych przez Dyrektora Szkoły,  

22) uczniom zabrania się wnoszenia na teren Szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu, 

23) zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. 

 



2. Za zniszczone przez uczniów mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice. 

 

3. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego zakupu lub 

naprawy. 

 

4. Przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu na terenie 

szkoły. Ustala się następujące zasady: 

 

a) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność   

b) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież 

sprzętu  

c) Uczeń ma obowiązek wyłączenia telefonu podczas lekcji, zajęć dodatkowych, 

uroczystości szkolnych, spektakli, koncertów, projekcji filmów itp. 

d) Zabrania się fotografowania innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 

bez ich zgody i wiedzy 

e) Zabrania się nagrywania przebiegu lekcji lub innych zajęć bez wiedzy i zgody 

nauczyciela prowadzącego – dotyczy to nagrań z telefonu, dyktafonu lub 

innego urządzenia rejestrującego  

f) Sprzęt należący do ucznia podczas lekcji powinien być wyłączony i schowany 

w plecaku 

g) W przypadku naruszenia tych zasad nauczyciel ma obowiązek zgłosić sprawę 

do wychowawcy, który zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji  

h) Naruszenie wyżej wymienionych zasad skutkuje obniżeniem zachowania  

i) W przypadku trzykrotnego złamania zasad dyrektor szkoły kieruje sprawę do 

sądu rodzinnego 

 

 

5. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu. 

 

6. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego codziennego i galowego. 

        Strój galowy, uczeń ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych, wynikających z kalendarza szkolnego, 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji 

Szkoły, 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy lub Rada 

Pedagogiczna 

 

7.Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt –ciemna spódnica, biała bluzka lub ciemny kostium, 

2) dla chłopców – ciemne spodnie, biała koszula lub garnitur.  

 

8.Ubiór codzienny ucznia musi odpowiadać następującym zasadom:  

1) ubiór musi być schludny, czysty i zadbany, 

2) nie może być wykonany z materiałów prześwitujących,  

3)  nie może być wyzywający, z odkrytym brzuchem, dużym dekoltem, odkrytymi 

plecami,  

4) noszona odzież nie może zawierać wulgarnych, obraźliwych symboli i napisów, nie 

może zawierać nadruków związanych z subkulturami młodzieżowymi, 

5) na terenie budynku szkolnego, hali sportowej uczeń zobowiązany jest nosić obuwie 

zamienne, nie rysujące podłogi , sznurowadła butów musza być zawiązane, 



6) wychodząc na zajęcia wychowania fizycznego na boisko sportowe uczeń zobowiązany 

jest do zmiany obuwia, nie wolno używać tego samego obuwia zamiennego co po 

szkole, 

7) uczeń nie może farbować włosów, wykonywać pasemek, dotyczy to dziewcząt i 

chłopców,  

8) uczeń może nosić skromną biżuterie - zegarek, wisiorek, drobne pierścionki na 

palcach, w uszach małe kolczyki - biżuteria nie może mieć żadnych oznak 

subkulturowych ani agresywnych akcentów, 

9)  w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar, 

10)  uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej – powinien zmieniać 

koszulki po zajęciach z wychowania fizycznego, 

11) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów. 

9. Nie przestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu, ma wpływ na 

ocenę zachowania ucznia. 

 

 

 

 

§ 36 

 

NAGRODY  

 
1. 1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów. 

 

2. Uczeń może być nagradzany za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 

2) wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe, 

3) wzorową postawę,  

4) dzielność i odwagę, 

5) pracę na rzecz Szkoły i środowiska, 

6) za 100% frekwencję. 

 

2.Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje 

się następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) ustna pochwała wychowawcy klasy, 

2) ustna pochwała Dyrektora, 

3) list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia, 

4) list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia, 

5) dyplom pochwalny dla ucznia, 

6) nagroda rzeczowa. 

7) stypendium 

 

3. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy lub organów Szkoły. 

 

4.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie. 

 

§ 37 

 

1. Uczeń może być ukarany za: 

1) poważne naruszenie obowiązków uczniowskich zawartych w statucie, 



2) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

3) chuligaństwo, brutalność, wulgarność, 

4) niszczenie mienia społecznego. 

 

2. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary: 

1) ustne upomnienie wychowawcy klasy, 

2) nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców  

3) ustne upomnienie Dyrektora Szkoły, 

4) nagana Dyrektora Szkoły,  

5) zawieszenie decyzją Dyrektora Szkoły w prawach do reprezentowania Szkoły na 

zewnątrz, 

6) przeniesienie do równoległej klasy, 

7) wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły. 

 

3. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność uczniów.  

 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o zastosowaniu wobec niego kary. 

Obowiązek ten spełnia wychowawca ucznia.  

 

5. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

 

6. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany 

do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. 

 

7. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły 

zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dyrektor. 

 

 

§ 38 

 

1. Wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły kieruje Dyrektor na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej, gdy zmiana środowiska wychowawczego może 

korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. 

 

2. O przeniesienie ucznia do innej Szkoły Dyrektor wnioskuje gdy uczeń poważne naruszy 

zasady i normy zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności gdy: 

1)  łamie przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki 

zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,  

2) zachowuje się w sposób demoralizujący,  

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, 

4) pije alkohol i przebywa pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na imprezach  

i wycieczkach organizowanych przez Szkołę, 

5) posiada, rozprowadza lub używa substancje psychoaktywne, 

6) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu siebie lub innych osób,  

7) zachowuje się agresywnie i stosuje przemoc w stosunku do uczniów lub nauczycieli. 

 

 

 

 



§ 39 

 

TRYB ODWOŁANIA OD WYMIERZONEJ KARY LUB PRZYZNANEJ NAGRODY 

 

1. Od nałożonej kary  lub przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzic mogą się odwołać w 

formie pisemnej.  

 

2. Odwołanie musi nastąpić do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 dni od dnia nałożenia kary 

lub przyznania nagrody 

 

3. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach  

z powołanym przez siebie przedstawicielem rady pedagogicznej rozpatruje odwołanie  

w ciągu 7 dni i postanawia : 

1) podtrzymać nałożoną karę,  

2) uchylić karę, 

3) zawiesić wykonanie kary. 

 

4. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.  

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

§ 40 

 
ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 

. 

 

1. Rodzice uczniów współdziałają z Dyrektorem i nauczycielami w sprawach wychowania , 

profilaktyki i kształcenia dzieci i młodzieży w formie : 

1) zebrań rodzicielskich (klasowych, ogólnoszkolnych), 

2) indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, listownych oraz konsultacji, 

3) współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek, 

4)  rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczo 

– profilaktyczny  Szkoły,  

5) warsztatów i rad szkoleniowych dla rodziców, 

6) udziału przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej na 

zaproszenie Dyrektora Szkoły.  

 

2. W ramach współpracy ze Szkołą, rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do: 

1) zapoznawania się z dokumentami Szkoły dotyczącymi organizacji procesu nauczania i 

oceniania wyników nauki ( WSO ), uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego 

dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

2) uzyskiwania porad pedagoga szkolnego,  

3) znajomości zasad przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej  oraz 

informacji na temat wyników sprawdzianu  swojego dziecka, 



 

 

 

Rozdział VII 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I ZAKRES OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO 
 

§ 41 

 

OCENIANIE ZACHOWANIA  - INFORMACJE OGÓLNE  

 
 
 
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) informuje 

uczniów oraz ich rodziców o: 

1)  warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania  

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

2. Wychowawca informuje rodziców o trybie i warunkach uzyskania oceny wyższej niż 

przewidywana z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

3. Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców o możliwości uzyskania uzasadnienia 

oceny ustalonej z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

4. Wychowawca przekazuje powyższe informacje uczniom podczas godziny z wychowawcą 

a rodzicom podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.  

 

5. Rodzice nieobecni na zebraniu informowani są o wyżej wymienionych zasadach 

oceniania zachowania podczas indywidualnych spotkań lub w formie pisemnej. 

 

6. Fakt zapoznania uczniów wychowawca odnotowuje w dzienniku. 

 

7. Rodzice zapoznanie się z zasadami oceniania potwierdzają podpisem w dokumentacji 

wychowawcy. 

 

 

§ 42 
 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W KLASACH I-III 
 

 
 

1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 



4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom 

 

2. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna 

zachowania jest oceną opisową.  

 

3. Ocenianie zachowania ucznia klas I-III szkoły podstawowej dokonywane według 

następującej skali:  

1) A – zachowanie szczególnie przykładne 

2) B – zachowanie przykładne 

3) C – zachowanie poprawne 

4) D – zachowanie budzące zastrzeżenia 

5) E – zachowanie niewłaściwe 

 

4. A- zachowanie szczególnie przykładne otrzymuje uczeń który: 

1) odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań 

2) aktywnie uczestniczy w zajęciach 

3) wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność 

4)  Jest pracowity w dążeniu do wyznaczonych celów 

5) Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.  

6) Jest opiekuńczy(-a), troskliwy(-a), koleżeński(-a), prawdomówny(-a), kulturalny(-a). 

Dotrzymuje zawartych umów.  

7) Panuje nad emocjami.  

8) Radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego.  

9) Potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i dziania oraz ocenić zachowanie 

innych. 

 

5. B- zachowanie przykładne otrzymuje uczeń który: 

1) się kulturalnie, używa form grzecznościowych 

2) ,jest koleżeński, uczynny, 

3)  Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw(zajęć) i ich przestrzega. 

4)  Dotrzymuje warunków zawartych umów.  

5) W miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków.  

6) Jest prawdomówny 

7) Potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych,  

8) jest koleżeński wobec rówieśników.  

9) Potrafi współpracować w zespole. 

 

6. C- zachowanie poprawne otrzymuje uczeń który: 

1) zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje 

2) stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. 

3) próbuje oceniać własne zachowanie.  

4) widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań.  

5) nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań.  

6) potrafi jednak przyznać się do błędu. 

7)  stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać umów.  

8) radzi sobie z własnymi emocjami.  

9) potrafi pracować w zespole. 



 

7. D- zachowanie budzące zastrzeżenia otrzymuje uczeń który: 

1) zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ma jednak trudności z ich 

przestrzeganiem.  

2) rozumie na czym polega koleżeństwo.  

3) widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych. 

4) ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji.  

5) ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia. 

6) nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.  

 

8. E – zachowanie niewłaściwe otrzymuje uczeń który: 

1) nie przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole. 

2) jest agresywny wobec koleżanek i kolegów.  

3) przeważnie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

4) nie kontroluje swoich emocji.  

5) nie potrafi współpracować 

 

9. W ocenianiu bieżącym ucznia klas I-III szkoły można stosować symbole literowe A, 

B, C, D, E. 

 

 

 

§ 43 

 
KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII  

ORAZ ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH 
 

 
 

1. Roczną i semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.. Bieżące zachowanie uczniów ocenia się według skali punktowej, zgodnie z zapisanymi        

zasadami uczeń otrzymuje punkty dodatnie (z pozytywne elementy zachowania) oraz 

punkty ujemne (za negatywne elementy zachowania). 

      Każdy uczeń na początku danego semestru otrzymuje 100 punktów, jako  punkty         

wyjściowe oznaczające zachowanie dobre. 

4.Ustala się następujące kryteria zachowania bieżącego : 

 

Stopień Skrót literowy 

wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

dobre db 

poprawne pop 

nieodpowiednie ndp 

naganne ng 



1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

 

Zachowanie pozytywne (punkty +) Zachowanie negatywne (punkty -) 

Sy

m 

Ilość 

pkt 

zachowanie sym Ilość 

pkt 

zachowanie 

S 25 Brak spóźnień, 

jednorazowo na koniec 

semestru 

s 5 za 

każde 

Spóźnianie się na zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne 

F 10  Brak godzin 

nieusprawiedliwionych 

f 10 Ucieczka z lekcji (za 

każdą opuszczona bez 

usprawiedliwienia 

godzinę lekcyjną) 

D 5 Wzorowe pełnienie 

dyżurów – jednorazowo 

za czas przeznaczony na 

dyżur 

d 10 Niewłaściwe pełnienie 

dyżurów 

Z 10 Wzorowe wywiązywanie 

się z powierzonych zadań 

m 10 Manifestowanie 

przynależności do grup 

nieformalnych 

UK 15-30 Udział w konkursach 

szkolnych przedmiotów 

artystycznych 

o 10 Brak zmiennego obuwia 

miękkiego( pantofle, nie 

respektuje się obuwia 

sportowego) 

UP 10-30 Udział w konkursach 

szkolnych przedmiotów 

nieartystycznych – 

zakwalifikowanie się do 

II etapu -30 

b 5 Niewłaściwy stosunek 

do przedmiotu (brak 

przyborów, stroju na wf, 

podręczników, atlasów, 

zeszytów)  

L 20-40 Laureat konkursu na 

forum gminy, powiatu, 

regionu 

bs 10 Brak stroju 

świątecznego, galowego, 

niewłaściwy strój 

szkolny (niezgodny  z 

zapisami statutu) 

LW 50  Laureat konkursu 

wojewódzkiego 

w 30  Farbowanie włosów  

(jednorazowo) 

FK 50 100% frekwencja – 

jednorazowo pod koniec 

semestru 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

 

Zachowanie pozytywne (punkty +) Zachowanie negatywne (punkty -) 

Sy

m 

Ilość 

pkt 

zachowanie sym Ilość 

pkt 

zachowanie 

IK 5-20 Pomoc w organizacji 

imprezy klasowej 

prz 10-30 Stosowanie przemocy 

fizycznej i psychicznej 



wobec rówieśników (w 

zależności od stopnia 

szkodliwości) 

IS 10 -50 Pomoc w organizacji 

imprezy szkolnej  

dm 10-50 Dewastowanie mienia 

szkolnego (w zależności 

od stopnia szkodliwości 

czynu i wyrządzonej 

szkody) 

PK 10-20 Praca na rzecz klasy 

(gazetka, dekoracja, 

pomoce) 

k 20-50 Kradzież w szkole i poza 

szkołą ( w zależności os 

stopnia szkodliwości 

czynu) 

PS 10-50 Praca na rzecz szkoły wp 30 Wyłudzanie pieniędzy 
SP 10-50 Systematyczna pomoc 

koleżeńska potwierdzona 

przez nauczyciela danego 

przedmiotu 

kł 20  kłamstwo 

CH 10-50 Udział w akcjach 

charytatywnych 
Nie dotyczy 

 

 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły 

 

 

 

Zachowanie pozytywne (punkty +) Zachowanie negatywne (punkty -) 

Sy

m 

Ilość 

pkt 

zachowanie sym Ilość 

pkt 

zachowanie 

RO 80 Reprezentowanie szkoły 

na forum  ogólnopolskim 

sn 10 Niewłaściwy stosunek 

do symboli narodowych 

DP 10 -50 Działalność w 

organizacjach 

pozaszkolnych 

nś 10-50 Niewłaściwe zachowanie 

podczas świąt i 

uroczystości szkolnych 

oraz lokalnych 

TC 10 Podtrzymywanie tradycji i 

ceremoniału szkoły – 

aktywny udział w 

odpowiednich 

uroczystościach- 

jednorazowo po 

uroczystości 

Nie dotyczy 

RU 10 Reprezentowanie szkoły 

podczas uroczystości i 

wydarzeń lokalnych  

Nie dotyczy 

 

 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej 

 



Zachowanie pozytywne (punkty +) Zachowanie negatywne (punkty -) 

Sy

m 

Ilość 

pkt 

zachowanie sym Ilość 

pkt 

zachowanie 

WL 15 Udział w wydarzeniach 

związanych z literaturą, 

czy 

wl 10-20 Wulgarny sposób bycia, 

wulgarne słownictwo 

 

 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

 

Zachowanie pozytywne (punkty +) Zachowanie negatywne (punkty -) 

Sym Ilość 

pkt 

zachowanie sym Ilość 

pkt 

zachowanie 

B 5-30 Okazanie dokumentu 

potwierdzającego 

zbiórkę surowców 

wtórnych( zbiórka 

baterii -1 punkt za 

baterię)  

pp 

tp 

50 

20 

 

 

Palenie papierosów 

Towarzyszenie palącemu 

TŻ 10 -30 Promocja zdrowego 

trybu życia poprzez 

udział w zajęciach 

ruchowych, sportowych, 

rekreacyjnych 

al 50 Picie 

alkoholu(posiadanie 

alkoholu) 

Nie dotyczy śo 

 

uś 

 

rś 

50 

 

60 

 

80 

Posiadanie środków 

odurzających 

Używanie środków 

odurzających 

Rozprowadzanie 

środków odurzających 

 

Nie dotyczy nz 10-30 Stwarzanie sytuacji 

niebezpiecznych dla 

zdrowia i życia (w 

zależności od stopnia 

szkodliwości) 

 

 

 

 

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

Zachowanie pozytywne (punkty +) Zachowanie negatywne (punkty -) 

Sym Ilość 
pkt 

zachowanie sym Ilość 
pkt 

zachowanie 

G 10 Godne reprezentowanie 

szkoły podczas zajęc poza 

szkołą (lekcje muzealne, 

wyjazdy do kina, teatry, 

dz 20 Dręczenie zwierząt 



na koncerty itp.) 

DZ 10 Dokarmianie zwierząt g 10-50 Nieodpowiednie 

zachowanie podczas 

wyjazdów do kina, 

muzeum, teatru, na 

zawody, wycieczki 

Nie dotyczy tk 50 Używanie na lekcjach 
telefonów 
komórkowych, sprzętu 
odtwarzającego 

Nie dotyczy st 20 Niewłaściwe zachowanie 
w stołówce szkolnej 

Nie dotyczy zl 5- 15 Zakłócanie toku lekcji 
poprzez niewłaściwe 
zachowanie  

Nie dotyczy w 10-20 Wulgarny sposób 
bycia(słownictwo, gesty, 
sposób zachowania) 
podczas lekcji, przerw, 
zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych 

 

 

 

 

 

 

7)Okazywanie szacunku innym osobom 

 

Zachowanie pozytywne (punkty +) Zachowanie negatywne (punkty -) 

Sym Ilość 

pkt 

zachowanie sym Ilość 

pkt 

zachowanie 

DW 10 Przestrzeganie zasad 

dobrego wychowania 

wobec rówieśników , 

pracowników szkoły, 

osób z zewnątrz 

(jednorazowo na koniec 

semestru) 

nz 10-20 Nieodpowiednie 

zachowanie w stosunku 

do pracowników szkoły, 

rówieśników i innych 

osób 

WOL 10-

30 

Działalność 

wolontariacka 

(jednorazowo na koniec 

semestru) 

Nie dotyczy 

 

 



§ 44 

 

           1.  Kryteria ocen zachowania w klasach IV – VIII i oddziałach gimnazjalnych  

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) uzyskał powyżej 200 punktów 

b) nie posiada żadnych godzin nieusprawiedliwionych 

c) posiada nie więcej niż 3 spóźnienia 

d) bierze aktywny udział wżyciu szkoły; 

e) podejmuje  się dodatkowych zadań oraz pełni funkcje w organizacjach szkolnych  

  i sumiennie się z nich wywiązuje; 

f) reprezentuje  szkołę w konkursach i zawodach pozaszkolnych; 

g) przejawia własną inicjatywę i pomysłowość w realizacji podjętych zadań; 

h)-jest  twórczym i kreatywnym; 

i) swoją postawą wpływa pozytywnie na rówieśników i mobilizuje  ich do pracy; 

            j)służy innym pomocą 

 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) uzyskał powyżej 150 punktów 

b)  nie posiada godzin nieusprawiedliwionych 

c)  posiada nie więcej niż 5 spóźnień 

d)  posiada nie więcej niż 21 punktów ujemnych 

e)  przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz regulaminów 

szkolnych; 

f) dba o mienie szkolne i estetykę pomieszczeń szkolnych, reaguje na fakty niszczenia mienia 

szkolnego, szanuje mienie szkolne i kolegów; 

g)  bierze aktywny udział w życiu klasy; 

h)  uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i zawodach sportowych; 

i)  wyróżnia się kulturą osobistą w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, zawsze używa 

zwrotów grzecznościowych; 

j)  jest życzliwy, chętnie służy innym pomocą; 

k)  stara się pozytywnie oddziaływać na innych, umie współpracować w grupie, jest 

koleżeński; 



 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)uzyskał powyżej 100 punktów 

b) posiada nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione i najwyżej 10 spóźnień 

c)  posiada na koncie nie więcej niż 31 punktów ujemnych 

d)  przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz regulaminów 

szkolnych; 

e) szanuje mienie własne, kolegów i szkoły; 

f)  jest przygotowany do zajęć, stara się brać aktywny udział w lekcji, nie przeszkadza  

  w prowadzeniu zajęć; 

g) chętnie podejmuje zaproponowane mu przez nauczyciela prace na rzecz klasy, szkoły; 

h) jest kulturalny w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, używa  

   zwrotów  grzecznościowych; 

i)  słucha poleceń nauczycieli i pracowników szkoły i  je wykonuje; 

j)  jest koleżeński i potrafi współpracować w grupie; 

 

4) ocenę poprawną  otrzymuje uczeń, który: 

a)  uzyskał od 50 do 100 punktów 

b)  posiada nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych 

c) wykazuje małą aktywność na rzecz klasy i szkoły 

d)  poprawnie komunikuje się z dorosłymi i rówieśnikami, czasami zapomina o zwrotach  

grzecznościowych; 

e) poprawnie reaguje na polecenia nauczycieli i pracowników szkoły; 

f)  nie zawsze potrafi współdziałać w grupie; 

 g)  popada w drobne konflikty z rówieśnikami, stara się jednak poprawić swoje zachowanie 

 



5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) uzyskał od 0 do 50 punktów 

b)  rzadko wykonuje obowiązki szkolne 

c)  opuszcza pojedyncze lekcje nie podając powodu 

-d) ma do 30 godzin nieusprawiedliwionych  

e) nie więcej niż raz sięgnął po alkohol i papierosy na terenie szkoły bądź  

  w miejscu publicznym 

Uwaga – uczeń, który uzyskał semestralną nieodpowiednią ocenę klasyfikacyjną nie może 

pełnić funkcji w samorządzie uczniowskim! 

 

6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) uzyskał poniżej 0 punktów 

b) nagminnie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne 

c)  ucieka z lekcji, spóźnia się  

d) lekceważy obowiązki szkolne 

e)  sięga po alkohol, papierosy, narkotyki 

f) wchodzi w kolizję z prawem i jest wobec niego prowadzone postępowanie karne 

Uwaga- jeśli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę punktów 

może uzyskać najwyżej ocenę poprawną! 

 

 

 

§45 

 

 

1Wychowawca klasy zobowiązany jest do prowadzenia „Zeszytu uwag”,  w którym na 

bieżąco nauczyciele odnotowują informacje o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia 

w postaci symbolu i odpowiedniej ilości punktów 

 

2. Sposób i zasady prowadzenia Zeszytu Uwag określa Dyrektor w Regulaminie 

wychowawcy. 



 

 

§ 46 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

  

1. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

 

1) Ocenę wzorową (z przewidywanej bardzo dobrej) otrzymuje uczeń, który: 

a)  posiada udokumentowane zaangażowanie się w akcje charytatywne przy 

współpracy GOK, Caritas, Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej, Parafii  

b)  posiada udokumentowaną działalność w organizacjach pozaszkolnych(np. 

zespół taneczny, harcerstwo, i inne) 

c)  jest inicjatorem różnych imprez szkolnych oraz ich realizatorem pod opieka 

osoby dorosłej 

d)  posiada udokumentowana pomoc koleżeńską w ciągu całego semestru 

 

2) ocenę bardzo dobrą ( z przewidywanej dobrej) otrzymuje uczeń, który: 

 a) w określonym czasie (dwa tygodnie przed końcem pierwszego semestru) i    miesiąc przed 

końcem roku  nie może uzyskać żadnych punktów ujemnych 

b)  przygotuje i przedstawi na lekcji wychowawczej prezentację na temat zagrożeń 

uzależnieniami wśród młodzieży (pokaz multimedialny) 

c)  posiada udokumentowane zaangażowanie się w akcje charytatywne ( przy współpracy z 

GOK, Caritas, Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej, Parafii) 

 

3) ocenę dobrą (z przewidywanej poprawnej) otrzymuje uczeń, który: 

a) w określonym czasie (dwa tygodnie przed zakończeniem pierwszego semestru i miesiąc 

przed końcem roku uczeń nie może uzyskać punktów ujemnych 

b)  pełni dyżur podczas przerw na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu w szkole 

c)  przygotuje gazetkę ścienną w klasie lub na korytarzu na wyznaczony przez danego 

nauczyciela temat ( gazetka wykonana zostanie z materiałów własnych ucznia) 

4) ocenę poprawną (z przewidywanej nieodpowiedniej) otrzymuje uczeń, który: 

a) w określonym czasie (na dwa tygodnie przed końcem pierwszego semestru i na miesiąc 

przed końcem roku) uczeń nie może uzyskać punktów ujemnych 

b) wykona jedną pomoc dydaktyczną, po wcześniejszej konsultacji z danym nauczycielem 

c)  pełni dyżur podczas przerw na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu w szkole   

 

5) ocenę nieodpowiednią ( z przewidywanej nagannej) otrzymuje uczeń, który: 

a) wykona prace społeczne na rzecz szkoły pod opieka osoby dorosłej ( czyszczenie ławek, 

krzesełek, zamiatanie korytarzy, zamiatanie szatni lub inne bezpieczne  prace zlecone przez 

wychowawcę ) 

b) pełni dyżur podczas przerw na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu w szkole 

 

 

 

 



§ 47 

 

Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w klasach I-III szkoły podstawowej. 

 

 

1. Ocenianie odbywa się według następującej skali: 

 

 PEŁNA  NAZWA ZNAK 

1)  Wspaniale 6 

2)  Bardzo dobrze 5 

3)  Dobrze 4 

4)  Wystarczająco 3 

5)  Słabo 2 

6)  Bardzo słabo 1 

 

2. Znaczek „6” – „wspaniale” otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w 

danej klasie,  

2) bierze udział w konkursach i z sukcesami reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

3) z własnej inicjatywy przygotowuje materiały i pomoce potrzebne na zajęcia. 

 

3. Znaczek „5” - „bardzo dobrze” otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w 

danej klasie; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami; 

3) rozwiązuje samodzielnie różne problemy, zadania ujęte  

w programie nauczania, 

4) potrafi stosować posiadaną wiedzę i umiejętności przy rozwiązywaniu zadań i 

problemów w nowych sytuacjach. 

 

4. Znaczek „4” – „dobrze” otrzymuje uczeń, który :  

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w 

danej klasie; 

2) podczas wykonywania zadań stara się być samodzielny, brak mu jednak samodzielności 

i systematyczności w działaniu. 

 

5. Znaczek „3” - „wystarczająco” otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; 

2) w danej klasie na poziomie umożliwiającym mu dalsze zdobywanie wiedzy; 

3) rozwiązuje i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności. 

 

6. Znaczek „2” - „słabo” otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności programowych, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie; 

2) wykonuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności. 

 

7. Znaczek „1” - „bardzo słabo” otrzymuje uczeń, który: 



1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania wdanej 

klasie; 

2) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

 

§ 48 

 

1. Ustala się następujące formy oceniania bieżącego w klasach I-III szkoły podstawowej: 

1) sprawdzian, kartkówka, test, 

2) pisanie ze słuchu, 

3) pisanie z pamięci, 

4) rozwiązywanie zadań,  

5) prace domowe, 

6) głośne czytanie tekstów o różnym poziomie trudności, 

7) odpowiedzi ustne, 

8)  opowiadanie treści, 

9) aktywność podczas zajęć, 

10) ocena prac plastycznych, technicznych, 

11) obserwacja aktywności ruchowej. 

        

2. Ocenianie ucznia dokumentowane jest w dzienniku lekcyjnym i Karcie pracy ucznia. 

 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

 

5.  Nauczyciele uczący w oddziale wspólnie sporządzają ocenę opisową, uwzględniając 

wszystkie rodzaje edukacji oraz ocenę z religii. 

 

6. Umiejętności i wiadomości uczniów przy sporządzaniu śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej rozpatrywane są w szkole w czterech kategoriach: poziom wysoki, 

poziom średni, poziom zadowalający, poziom niski: 

1)  osiągnięcia na poziomie wysokim mają uczniowie, którzy otrzymywali oceny bieżące 

„wspaniale” i „bardzo dobrze”,  

2) poziom średni – uczniowie, którzy otrzymywali oceny bieżące z przewagą ocen 

„dobrze”,  

3) poziom zadowalający – uczniowie, którzy otrzymywali większość ocen bieżących 

„wystarczająco”,  

4) poziom niski – uczniowie, których wiedza i umiejętności ocenianie były jako „słabe” i 

„bardzo słabe”. 

 

 

§49 

 

Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. 

 

 

 



1. W Szkole ustala się następującą skalę ocen bieżących oraz śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych:  

1) celujący,  

2) bardzo dobry,  

3) dobry,  

4) dostateczny,  

5) dopuszczający,  

6) niedostateczny.  

 

2. W dokumentacji  klasyfikacji  śródrocznej  (dzienniki zajęć) dopuszcza się używanie 

następujących skrótów stopni: 

1) celujący – cel, 

2) bardzo dobry – bdb, 

3) dobry – db, 

4) dostateczny – dst, 

5) dopuszczający – dop, 

6) niedostateczny – ndst. 

 

3. W ocenianiu bieżącym oceny można oznaczać symbolami cyfrowymi: 

1)  celujący – 6, 

2) bardzo dobry – 5, 

3) dobry – 4, 

4) dostateczny – 3, 

5) dopuszczający – 2, 

6) niedostateczny – 1. 

 

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” , „-” , np., 0. Znaki te 

oznaczają: 

1) ”+” – podwyższenie oceny o pół stopnia, jeżeli znak jest przed oceną lub pozytywnie 

ocenioną aktywność ucznia na zajęciach; trzy plusy za aktywność oznaczają ocenę 

bardzo dobrą, 

2) „-„ – obniżenie oceny o pół stopnia, jeżeli znak jest przed oceną lub negatywnie 

ocenioną aktywność ucznia na zajęciach; trzy minusy za aktywność oznaczają ocenę 

niedostateczną, 

3) np.- zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć, 

 

5.  

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

1) ustne odpowiedzi 

2) kartkówki /ok. 15 min/ 

3) prace klasowe 

4) sprawdziany testowe 

5) prace domowe/ obowiązkowe i dodatkowe/ 

6) prezentowanie materiałów samodzielnie przygotowanych 

7) aktywność podczas lekcji 

8) testy sprawnościowe 

9) prezentacje twórczości artystycznej/plastyka, muzyka, informatyka/ 

10) wykorzystanie wiedzy w praktyce 

11) udział w konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach 



12) prezentowanie projektów edukacyjnych  

6a W przypadku testów sprawdzających zdobyte wiadomości i umiejętności wprowadza się 

następująca skalę procentową przy przeliczaniu na ocenę ze wszystkich zajęć edukacyjnych: 

a) celujący – 100% + punkty za zadania wykraczające poza program nauczania w danej 

klasie 

b) bardzo dobry – 90% - 100% 

c) dobry – 75% - 89% 

d) dostateczny – 50% - 74 % 

e) dopuszczający – 35% - 49% 

f) niedostateczny – 0% - 34%  

 

 

§50 

 

1. Kryteria oceny wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów 

 

 

1) Stopień celujący  otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedze i umiejętności wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu  w danej klasie 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu  

  problemów   teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe 

d) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy 

e)  zajmuje 1,2 lub 3 miejsce w konkursach na szczeblu co najmniej rejonowym 

f)  otrzymał tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym 

g)  wykazuje szczególne zainteresowania w określonej dziedzinie wiedzy 

 

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem  

   nauczania przedmiotów w danej klasie 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje  

  samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania  

   w danej klasie  

c) potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  

  w nowych sytuacjach 

 

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na  

  rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego  

  przedmiotu nauczania 

b) poprawnie stosuje wiadomości , samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne  

  i praktyczne 

c) popełnia nieliczne błędy 

 



 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści w zakresie umożliwiającym postępy  

  w dalszym uczeniu się  

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy  

  pomocy nauczyciela 

c) popełnia błędy i pomyłki 

 

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,  

   a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  

   z danego przedmiotu w dalszej części nauki 

b)  rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności 

c) nie potrafi pracować samodzielnie 

 

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości 

  i umiejętności określonych w podstawie programowej danego przedmiotu 

b) braki w  wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie  

   wiedzy z tego przedmiotu 

c) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania  

  o niewielkim stopniu trudności, ma lekceważący stosunek do przedmiotu  

 
 

 

 

 

 

§ 51 

 
TRYB ODWOŁANIA OD OCENY ZACHOWANIA 

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

zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena kwalifikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena kwalifikacyjna za zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  

w terminie do 3 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

2. Dalsze postępowanie regulują odrębne aktualne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VIII 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 
§ 52 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. Obowiązek organizowania współpracy z rodzicami spoczywa na szkole. 

Współpraca prowadzona jest w różnych formach i obejmuje: 

 

1) Informowanie rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktycznych  

i wychowawczych w danej klasie oraz o wymaganiach edukacyjnych. 

2) Zapoznanie ze szkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowana 

uczniów. 

3) Udzielanie w każdym czasie (nie tylko podczas wywiadówki) rzetelnej informacji 

na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce (lekcje 

otwarte dla rodziców, dzień dla rodziców – wyznaczenie terminu konsultacji  

z nauczycielami, wizyty domowe w szczególnych przypadkach). 

4) Prowadzenie poradnictwa w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci: 

 

5) Pedagogizacja rodziców według opracowanego i zatwierdzonego planu oraz    

potrzeb wynikających z bieżącej działalności szkoły; 

 

6)  Organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz 

dyskusji na tematy wychowawcze (dwa spotkania ogólne, co najmniej trzy według 

uznania wychowawcy). 

 

7) Zachęcanie do czynnego udziału w życiu klasy, szkoły. 

 

8) Przekazywanie na spotkaniach klasowych informacji z posiedzeń Rady Rodziców. 

 

9) Wyróżnianie szczególnie aktywnych rodziców za wkład pracy w życie klasy, 

szkoły. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział IX 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 53 

 

1. Niniejszy statut obowiązuje z dniem ogłoszenia. 

 

2. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w trybie przewidzianym dla jego 

uchwalenia. 

3. Traci moc Statut Zespołu Szkół w Giedlarowej   13 września 2013 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


