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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu zwana dalej Szkołą jest placówką 

publiczną: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego; 

2) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Zamkowej 17 w Sosnowcu. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła używa nazwy: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu. 

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

7. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 jest jednostką budżetową. 

 

Rozdział II 

Cele Szkoły i sposoby ich realizacji 

 

§ 2.1. Szkoła realizuje cele wynikające z przepisów prawa, a także zawarte w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. Szkoła posiada Koncepcję funkcjonowania i rozwoju, która jest systematycznie analizowana  

i uzgadniana z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

3. Głównymi celami kształcenia i wychowania Szkoły są: 

1) wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia; 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej; 

3) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;  

4) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

5) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

6) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania  

i wnioskowania; 

7) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

8) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

9) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

10) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

ścieżki edukacyjno – zawodowej; 

11) wszechstronny rozwój osobowy i fizyczny uczniów;  

12) kształtowanie u uczniów postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

13) zachęcanie uczniów do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

14) ukierunkowanie uczniów ku wartościom. 

§ 3.1. Szkoła realizuje cele kształcenia i wychowania poprzez: 

1) realizację założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego;  

2) realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;  

3) realizację założeń Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego; 

4) organizację i udział w uroczystościach klasowych, szkolnych i lokalnych; 
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5) kultywowanie tradycji, obyczajów, elementów regionalnych, uczenie szacunku do historii  

i tradycji regionu; 

6) wykorzystanie ceremoniału Szkoły; 

7)  stosowanie aktywizujących metod nauczania rozwijających kreatywność i innowacyjność; 

8) organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania; 

9) stwarzanie warunków do prezentowania swoich osiągnięć oraz propagowanie konkursów wiedzy 

i umiejętności; 

10) współpracę z instytucjami zajmującymi się działalnością społeczną (np. domy pomocy 

społecznej) oraz wolontariacką; 

11) kształtowanie postaw opiekuńczych, gotowości niesienia pomocy innym, działalność 

charytatywną i wolontariacką; 

12) kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji i szacunku wobec innych; 

13) przeciwdziałanie wykluczeniu; 

14) udział w dyskusjach i debatach, organizację uczenia się uczniów w sposób umożliwiający im 

konstruowanie i wyrażanie opinii na temat otaczającej ich rzeczywistości; 

15) pracę w samorządzie uczniowskim; 

16) przynależność do organizacji, udział w projektach propagujących ideę przedsiębiorczości; 

17) organizację wycieczek, rajdów i imprez integracyjnych; 

18) pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie, 

dostrzegania swoich mocnych i uświadamiania słabych stron; 

19) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów; 

20) współpracę z instytucjami wspierającymi działalność Szkoły; 

21) angażowanie uczniów i rodziców do udziału w życiu Szkoły; 

22) ukazywanie wartości i znaczenia rodziny; 

23) rozwijanie potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką oraz kształtowanie postaw kulturalnych; 

24) wpajanie poszanowania zasad demokracji; 

25) organizację procesu adaptacji i integracji ucznia; 

26) wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, ochrony środowiska; 

27) rozpoznawanie preferencji sensorycznych uczniów, propagowanie technik uczenia się  

i sposobów gospodarowania własnym czasem; 

28) pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej; 

29) tworzenie oddziałów sportowych i organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych. 

 

Rozdział III 

Zadania Szkoły i sposoby ich realizacji 

 

§ 4.1. Szkoła realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a także zawarte w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. Główne zadania kształcenia i wychowania Szkoły to: 

1) kształtowanie kompetencji językowych i komunikacja w języku polskim; 

2) kształtowanie umiejętności porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

3) wprowadzenie uczniów w świat literatury, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz 

wyposażenie w kompetencje niezbędne do krytycznego odbioru tekstów kultury; 

4) nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 

technologii informacyjnych; 

5) wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

6) udzielanie uczniom zdiagnozowanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z ich 

potrzebami i zaleceniami; 

7) udzielanie wsparcia rodzicom dziecka potrzebującego pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

8) organizowanie opieki i pomocy uczniom niepełnosprawnym zgodnie z ich zdiagnozowanymi 

potrzebami; 

9) udzielanie wsparcia rodzicom uczniów niepełnosprawnych zgodnie z ich potrzebami; 
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10) organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego z zachowaniem szeroko pojętych zasad 

bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły; 

11) edukacja zdrowotna; 

12) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych; 

13) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowej; 

14) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego, w tym angażowania się w wolontariat; 

15) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

16) nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie; 

17) stosowanie metody projektu; 

18) ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości; 

19) kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzy  

o zasadach zrównoważonego rozwoju.  

§ 5.1. Szkoła realizuje zadania kształcenia i wychowania poprzez: 

1) realizację założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego;  

2) realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;  

3) realizację założeń Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego; 

4) działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz sprzyjające 

zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów; 

5) organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia; 

6) organizację i udział w konkursach i zawodach; 

7) stosowanie aktywizujących metod nauczania z wykorzystaniem TI; 

8) wsparcie w planowaniu i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno – zawodowego; 

9) wyrabianie prawidłowych nawyków higieny osobistej, zdrowego odżywiania i odpowiednich 

nawyków zdrowotnych; 

10) kształtowanie sprawności fizycznej, nawyków uprawiania sportu i turystyki; 

11) udział w projektach edukacyjnych; 

12) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami 

upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi  

i symbolami państwowymi; 

13) prezentowanie wzorców osobowych i autorytetów, spotkania z ciekawymi ludźmi; 

motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią 

§ 6. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i placówce polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

Szkoły oraz w środowisku społecznym. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności 

psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela  

w bieżącej pracy z uczniem i polega na: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określaniu mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

Szkoły; 
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4) podejmowaniu działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności  

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających im 

uczestnictwo w życiu Szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia oraz planowanie dalszych działań. 

5. Nauczyciele oraz specjaliści w Szkole prowadzą: 

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

u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień; 

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego; 

10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów. 

9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. Godzina zajęć trwa 45 minut. 

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 5. Godzina zajęć trwa 45 minut. 

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Godzina zajęć trwa 45 

minut. 

12. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 
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przekraczać 10, chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów. 

Godzina zajęć trwa 45 minut. 

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

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

i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

Godzina zajęć trwa 45 minut. 

14. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się. Godzina zajęć trwa 45 minut. 

15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,  

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8. Godzina zajęć trwa 45 minut. 

16. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 

minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia. 

17. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowane dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do Szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności 

ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

18. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 

19. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub 

specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem  

i informują o tym wychowawcę klasy. 

20. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzą taką 

potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planują i 

koordynują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli  

i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

21. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, Dyrektor Szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

22. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb,  

z innymi podmiotami. 

23. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i specjaliści udzielający 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

24. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają 

efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu 

poprawę funkcjonowania ucznia. 

25. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy, 

planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski 

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

26. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 
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psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w Szkole, Dyrektor 

Szkoły za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

27. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia 

powinien zawierać informacje o: 

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach 

psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia; 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w Szkole lub szczególnych uzdolnieniach 

ucznia; 

3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia  

w Szkole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, okresie ich 

udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy; 

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

28. Planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, uwzględnia się także zalecenia zawarte  

w orzeczeniu lub opinii. 

29. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie  

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, a także okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

będą realizowane, jest zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia 

z uczniem. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

30. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej.   

31. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

32. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w Szkole na wniosek Dyrektora Szkoły zapewniają poradnie oraz placówki 

doskonalenia nauczycieli. 

§ 7. Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

1. Szkoła zapewnia:  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;  

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;  

3) zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;  

4) zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne;  

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;  

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

2. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli  

i specjalistów pracujących z dzieckiem opracowuje na podstawie orzeczenia indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po 

dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę  

i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy,  

w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

3. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany 

poprzedni program.  

4. Pracę zespołu koordynuje wychowawca. 

5. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym. 

6. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  
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1) na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 

pedagog, logopeda lub inny specjalista.  

7. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie,  

o którym mowa § 7 ust.2 oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.  

8. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu 

dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.  

9. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:  

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania  

i uzdolnienia ucznia;  

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 

asystentów lub pomocy nauczyciela; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery  

i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym,  

a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie 

liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności 

w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym.  

10. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu  

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.  

11. Dyrektor Szkoły zawiadamia pisemnie rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu  

i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.  

12. Rodzice ucznia otrzymują kopię:  

1) wielospecjalistycznych ocen;  

2) indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.  

13. W szkole do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, 

zatrudnia się dodatkowo: 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub specjalistów w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych 

14. Nauczyciele lub specjaliści współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych:  

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami, specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;  

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami 

niepełnosprawnymi;  

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli 

w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez 

nauczycieli i specjalistów;  

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze 

form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi;  

5) prowadzą zajęcia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt.3) i ust.1 pkt. 4) 
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Rozdział IV 

Organy Szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 

§ 8. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 9.1. Dyrektor Szkoły: 

1) jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym wszystkich pracowników Szkoły; 

2) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę Szkoły; 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez Szkołę; 

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

10) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  

i innowacyjnej Szkoły; 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

12) współpracuje z higienistką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi 

 i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji 

tej opieki; 

13) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych § 75, lecz 

nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten 

na wniosek Dyrektora Szkoły może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły; 

14) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

15) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

Szkoły; 

16) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 

17) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. 

18) kieruje działalnością sportową Szkoły. 

§ 10.1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące stanowiska 

kierownicze: 

1) Wicedyrektor; 

2) Wicedyrektor d/s sportu. 

2. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w § 10 ust. 1 Dyrektor opracowuje szczegółowy 

przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły. 

§ 11.1. Rada Pedagogiczna: 

1) zatwierdza plan pracy Szkoły; 

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich 

projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

5) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

Szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły; 

7) przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian; 

8) występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego 

stanowiska kierowniczego w Szkole; 

9) ustala regulamin swojej działalności. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

§ 12.1. Rada Rodziców: 

1) reprezentuje ogół rodziców uczniów; 

2) uchwala regulamin swojej działalności; 

3) może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

Szkoły; 

4) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły; 

5) opiniuje program i  harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły; 

6) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

7) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

8) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

9) opiniuje ustalone przez dyrektora podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku braku zgody 

pomiędzy nauczycielami przedmiotu. 

2. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze mogą być przechowywane na 

odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku 

bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające 

pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

§ 13.1. Samorząd  Uczniowski: 

1) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły; 

2) działa zgodnie z uchwalonym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły; 

3) może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

2. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu, a także może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

§ 14. Zasady współpracy organów Szkoły. 
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1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

sporządzone i uchwalone do końca września. Plany te powinny wynikać ze zdiagnozowanych 

potrzeb Szkoły, a w szczególności środowiska, którego organ Szkoły jest reprezentantem. Kopie 

dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły. 

3. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

4. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz 

uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał 

umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

§ 15. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły. 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:  
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

Dyrektora; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej 

ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 

4) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych 

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.  

2. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest 

Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

Szkoły, z tym, że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w Zespole.  

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,  

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne.  

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

Rozdział V 

Organizacja pracy Szkoły 
 

§ 16. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem 

wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając 

tradycje Szkoły.    

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest 

podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Sportowej Szkole Podstawowej  

nr 17. 

3. Bieżącą pracę Szkoły Dyrektor reguluje zarządzeniami. 

4. W Szkole tworzone są oddziały sportowe. 

1) Szkoła prowadzi nabór do klas sportowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2) Oddział sportowy powinien liczyć co najmniej 15 uczniów objętych szkoleniem sportowym  

w pierwszym roku szkolenia i w co najmniej trzech kolejnych klasach. 

3) W oddziałach sportowych są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe  

w jednym lub kilku sportach. 

4) Szkolenie sportowe może być prowadzone w obiektach sportowych Szkoły, a także  

z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych podmiotów na podstawie umowy. 

5) W oddziałach sportowych realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego: 

a) ukierunkowany – mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów 

do szkolenia w określonym sporcie; 
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b) specjalistyczny. 

6) Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach sportowych wynosi 

co najmniej 10 godzin.  

5. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego 

eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;  

2) czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 1-3 ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć; 

3) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, 

opisanych w niniejszym Statucie; 

4) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego; 

5) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych; 

6) w toku nauczania indywidualnego; 

7) w formie zajęć rewalidacyjnych trwających 60 min, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie tej formy zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym; 

8) w formie realizacji indywidualnego toku lub programu nauki; 

9) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza Szkołą; 

10) w formie zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia.  

12) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki 

turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły.  

6. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 5. 

7. Przerwy lekcyjne trwają nie krócej niż 10 minut. 

8. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, przeznaczane są na 

zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, rozwijanie uzdolnień  

i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku 

szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli. 

Zajęcia realizowane są w budynku Szkoły. 

9. Zajęcia edukacyjne w klasach 1 - 3 są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 

uczniów. 

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

dydaktycznych do oddziału klasy 1, 2 lub 3 ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły Dyrektor 

Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest 

zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 9. 

11. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 

liczbę określoną w ust. 9 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

12. Liczba uczniów w oddziale klas 1 - 3 może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

13. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas 1 - 3 zostanie zwiększona zgodnie z ust. 11.i 12, w szkole 

zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

14. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 10 i 11, może funkcjonować  

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

15. Na zajęciach edukacyjnych z języków obcych i informatyki dokonuje się podziału na grupy  

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.  
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16. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu 

zaawansowania znajomości języka zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w Szkole są tylko dwa oddziały tego samego 

etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych mogą być prowadzone w grupach 

międzyoddziałowych liczących nie mniej niż 7 osób. 

17. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza 

się tworzenie grup międzyoddziałowych. 

18. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt  

i chłopców. 

19. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, dokonuje się podziału na grupy, jeżeli 

oddział liczy 31 uczniów i więcej. 

20. W Szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący do 20 uczniów, w tym do 5 

uczniów niepełnosprawnych. 

§ 17. Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla klas na cały okres kształcenia  

z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa. 

§ 18. Uczniom na życzenie rodziców Szkoła organizuje naukę religii, etyki. 

§ 19.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w wymiarze 

14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą 

Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

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

wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia. 

§ 20.1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców 

oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z 

której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Na wniosek rodzica uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim może uczyć się 

drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego 

nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki. 

§ 21. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania 

zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

§ 22.1. Uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej  

w normalnym trybie oraz którzy: 

1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo 

2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej – można kierować do szkół  

z oddziałami przysposabiającymi do pracy; na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez ucznia  

w oddziale przysposabiającym do pracy. 

§ 23. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 
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1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W Szkole wprowadza się dodatkową dokumentację potwierdzającą realizację zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

Rozdział VI 

Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły 

 

§ 24. Zadania nauczycieli. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez Szkołę; 

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego 

ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do 

aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego 

podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie Dyrekcji Szkoły zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt 

szkolny; 

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, 

ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 

według formy ustalonej w Wewnętrzszkolnych Zasadach Oceniania; 

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez 

pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału  

w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestnictwo w konferencjach 

metodycznych oraz innych formach doskonalenia w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zgodnie ze 

szkolnym planem WDN; 

13) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole 

zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, 

natychmiastowe informowanie Dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie  

i kończenie zajęć oraz inne obowiązki wynikające z zapisów Kodeksu Pracy; 
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15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, 

planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do 

dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 

16) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej 

ucznia; 

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

19) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

20) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty. 

3. Nauczyciel planuje swoją pracę dydaktyczno-wychowaczą i opiekuńczą zgodnie z zarządzeniami 

Dyrektora Szkoły. 

4. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; 

2) zadania wynikające z pracy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem 

zawodowym; 

4) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze  

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;  

a) zajęcia realizowane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo za zgodą Dyrektora w budynku Szkoły. 

5) Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio  

w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w pkt 1 i 2; 

6) Nauczyciel jest obowiązany dokumentować obecności uczniów na zajęciach wymienionych  

w punkcie 4 pkt. a) w zeszycie obecności, do którego ponadto wpisuje się: rodzaj zajęć, imię  

i nazwisko prowadzącego, liczbę uczniów, daty zajęć i podpis potwierdzający ich odbycie. 

§ 25. Zadania wychowawców klas. 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności:   

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych  

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  

z rówieśnikami; 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich do współpracy 

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

6) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w 

celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  
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10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 

organizowania sobie pracy; 

11) systematyczne interesowanie się postępami i wynikami uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 

trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem 

klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze 

i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym 

uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków 

zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili 

znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, 

wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa  

i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 

odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie 

samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

13)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 

pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości  

i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem 

uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach  

i organizacjach; 

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów, wyjazdów na zielone i białe szkoły;  

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron 

ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 

poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami 

organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 

otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą; 

18) współpraca z higienistką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, 

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.  

3. Wychowawca wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić 

przy współpracy z Radą Oddziałową własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy;  

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;  

3) wypisuje świadectwa szkolne;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 

szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkół oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.  

§ 26. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1. koordynowanie pracy biblioteki; 

2. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

3. troska o prawidłową strukturę zbiorów, ich stan i właściwe opracowanie informacyjno-

biblioteczne; 

4. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie  

u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez prowadzenie przysposobienia bibliotecznego oraz 

popularyzację wiedzy czytelniczej w formie wystaw nowości wydawniczych, organizacji różnego 
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rodzaju konkursów i wspomaganie bibliograficzne nauczycieli i uczniów uczestniczących w kołach 

zainteresowań; 

5. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę  

z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi 

instytucjami pozaszkolnymi; 

6. popularyzacja piśmiennictwa pedagogicznego wśród nauczycieli; 

7. opracowywanie rocznych planów biblioteki;  

8. realizacja zadań związanych z gospodarowaniem bezpłatnymi podręcznikami, materiałami 

edukacyjnymi i materiałami ćwiczeniowymi do obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

9. wspomaganie osób korzystających ze zbiorów poprzez tworzenie warunków do poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną w formie: 

1) komputeryzacji biblioteki; 

2) wzbogacenia zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i materiały audiowizualne; 

3) tworzenia nowych katalogów, kartotek i teczek tematycznych; 

10. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów 

poprzez: 

1) wycieczki edukacyjne; 

2) interdyscyplinarne koła zainteresowań; 

3) spotkania i imprezy edukacyjne. 

§ 27. Zadania pedagoga i psychologa: 

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia  

w życiu szkoły; 

3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8. wspieranie nauczycieli, innych specjalistów w: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu Szkoły, 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 28. Zadania logopedy: 

1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców  

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
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4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu Szkoły, 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 29.1. Zadania doradcy zawodowego: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

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

kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę; 

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

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, Dyrektor wyznacza nauczyciela  

lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno--zawodowego. 

§ 30. Zadania terapeuty pedagogicznego: 

1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 

efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły; 

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

terapeutycznym; 

4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu szkoły, 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 31. Zadania wychowawcy świetlicy: 

1. organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym; 

2. opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy, takich jak 

roczny plan pracy świetlicy, sprawozdanie z działalności świetlicy, karty zgłoszenia dzieci do 

przebywania w świetlicy; 

3. systematyczne prowadzenie dziennika zajęć; 

4. przestrzeganie dyscypliny pracy; 

5. sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów; 

6. zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej; 

7. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin; 

8. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach  

i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów; 

9. współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły  

i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy; 
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10. zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy, 

niewłaściwym zachowaniu; 

11. dbałość o odpowiednią ilość druków szkolnych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy, np. 

dzienniki zajęć świetlicowych; 

12. czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą świetlicy; 

13. wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych; 

14. dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym; 

15. podpisywanie odpowiedniej kategorii pism i dokumentów związanych z pracą świetlicy  

i stołówki szkolnej; 

16. reprezentowanie interesów Szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy; 

17. realizowanie poleceń i zadań zleconych przez Dyrektora oraz Wicedyrektora Szkoły. 

§ 32. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole na wniosek Dyrektora Szkoły zapewniają poradnie oraz placówki 

doskonalenia nauczycieli. 

§ 33. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:  

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od 

przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na 

poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami 

postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które 

przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal 

lekcyjnych; 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 

szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw; 

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły; 

8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia 

miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu 

uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  

z zagrożonych miejsc osób powierzonych jego opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni 

się w czasie zajęć. 

7. Nauczyciel zaznajamia uczniów przed dopuszczeniem do zajęć w pracowniach z zasadami 

i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy.  
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8. Nauczyciel nie może rozpocząć zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,  

w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  

w Szkole. 

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać 

zasad ujętych w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującym w Szkole. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie 

zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. 

Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go 

w towarzystwie drugiej osoby do higienistki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu 

pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. 

Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić Dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego 

ich otwarcia przez wybiegających uczniów; 

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej  

i zapewnienia właściwego oświetlenia. 

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

§ 34.1. Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole są 

pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków 

na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane 

podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli 

prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 
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10) złożenie przez pracownika na stanowisku urzędniczym, na życzenie Dyrektora Szkoły, 

oświadczenia o stanie majątkowym. 

§ 35. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny 

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17.  

§ 36. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora i wicedyrektora ds. sportu. Na stanowisko 

wicedyrektora powołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego. 

§ 37. Zakres obowiązków wicedyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17: 

1. sprawowanie nadzoru nad klasami Szkoły, 

2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie 

hospitacji i obserwacji oraz kontroli u wskazanych przez dyrektora nauczycieli, 

3. nadzór nad Samorządem Uczniowskim, 

4. nadzór nad świetlicą szkolną i biblioteką, 

5. nadzór nad pedagogiem szkolnym, 

6. nadzór lub kierowanie pracami komisji powoływanych przez Dyrektora, 

7. udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej 

uczniom, 

8. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości, 

9. prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa, 

10. opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania, 

11. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych, 

12. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych 

przez Dyrektora nauczycieli, 

13. przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego, 

14. opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po 

wszelkich zamianach organizacyjnych, 

15. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom, 

16. opracowywanie planu uroczystości, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego, 

17. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka, 

18. zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym, 

19. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji, 

20. nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w Szkole za zgodą 

Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego, 

21. opracowywanie analiz wyników efektów kształcenia i wychowania, 

22. opracowanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego, 

23. kontrola w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych, 

24. kontrola realizacji indywidualnego nauczania, rewalidacji indywidualnej uczniów Sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 17 oraz istniejących klas gimnazjalnych, 

25. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień Statutu, 

26. dbanie o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt, 

27. przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

28. przygotowanie materiałów celem ich publikacji na stronie internetowej Szkoły oraz 

systematyczna kontrola jej zawartości, 

29. gromadzenie danych dla potrzeb SIO i OSON, 

30. kontrola prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom  

w zakresie zgodności z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, 

31. rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia Dyrektora 

Szkoły, 

32. współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, 

33. troska o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, 
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34. współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, policją i służbami porządkowymi  

w zakresie pomocy uczniom i zapewnienia ładu i porządku w szkole i na jej terenie, 

35. wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły, 

36. zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności, 

37. wykonywanie innych, nie wskazanych wyżej zadań. 

§ 38. Do zadań Wicedyrektora ds. sportu należy: 

1. nadzór nad klasami Szkoły, w szczególności nad oddziałami sportowymi działającymi w szkole; 

2. nadzór nad szkoleniem sportowym prowadzonym przez trenerów i instruktorów sportowych; 

3. nadzór nad działalnością sportową szkoły; 

4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie 

hospitacji i obserwacji oraz kontroli u wskazanych przez Dyrektora nauczycieli; 

5. prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

6. opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

7. nadzór nad dokumentacją wycieczek; 

8. nadzór nad pracami lub kierowanie pracami komisji i zespołów powoływanych przez Dyrektora; 

9. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

10. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych 

przez dyrektora nauczycieli; 

11. przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 

12. opracowywanie planu zajęć na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po 

wszelkich zamianach organizacyjnych; 

13. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

14. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 

15. zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

16. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

17. nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą 

Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie 

działania programowego; 

18. opracowanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego; 

19. kontrola w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych; 

20. organizacja polityki bezpieczeństwa szkoły; 

21. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

22. troska o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

23. przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

24. kontrola prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w 

zakresie zgodności z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

25. gromadzenie danych dla potrzeb SIO i OSON; 

26. rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia Dyrektora 

Szkoły; 

27. współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 

28. dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

29. współpraca z policją i służbami porządkowymi w zakresie zapewnienia ładu i porządku   

w szkole i na jej terenie; 

30. wykonywanie poleceń Dyrektora  Szkoły; 

31. zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności, wykonywanie innych,  

niewskazanych wyżej zadań. 

§ 39.1 W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi działającymi w placówce.  
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2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych  

w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza 

własnoręcznym podpisem. 

§ 40. W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły. 

 

Rozdział VII 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 41.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne; 

3) śródroczne i roczne; 

4) końcowe. 

3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

4.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania oraz formułowaniu oceny.  

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć 

3) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;   

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce  

i specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali 

i w formach przyjętych w Szkole; 

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w §44 i §52; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A6
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

8.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, powinna mieć charakter jak najbardziej obiektywny.  

§ 42. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych. 

2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału  

z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie. 

3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.  

4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu  

o okresową ewaluację. 

§ 43. Jawność oceny.   

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego przedstawia uczniom program nauczania w danej 

klasie. 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne uczeń otrzymuje w czasie zajęć przeznaczonych na omówienie i poprawę prac, a jego 

rodzice otrzymują prace podczas klasowego zebrania lub indywidualnych konsultacji.  

5. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w § 43 pkt.4: 

1) skan, 

2) zdjęcie, 

3) kserokopia. 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 49, 

2) egzaminu poprawkowego, o którym mowa § 50 

jest udostępniana do wglądu uczniom lub jego rodzicom. 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego 

ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Szkoły w terminie 1 tygodnia od dnia 

egzaminu. 

7. Ocenę za odpowiedź ustną nauczyciel uzasadnia przy wystawianiu. 

8. Ocenę za odpowiedź pisemną nauczyciel krótko uzasadnia na pracy ucznia. 

§ 44.1 Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A6
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3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

najwyższej oraz 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.  

§ 45. Tryb oceniania i skala ocen. 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali,  

z następującymi skrótami literowymi:  

1) stopień celujący  - 6 - cel;  

2) stopień bardzo dobry - 5 – bdb; 

3) stopień dobry - 4 - db; 

4) stopień dostateczny - 3 - dst; 

5) stopień dopuszczający - 2 - dop; 

6) stopień niedostateczny - 1 - ndst. 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 

pkt. 1–5. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.1 pkt. 6). 

4. W klasach 1 – 3 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna 

jest oceną opisową, uwzględniającą wskazania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

związanych z przezwyciężaniem trudności w uczeniu lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Ocena opisowa uwzględnia: 
1) postępy w edukacji polonistycznej; 

2) postępy w edukacji muzycznej; 

3) postępy w edukacji plastycznej; 

4) postępy w edukacji społecznej; 

5) postępy w nauce języka obcego nowożytnego; 

6) postępy w edukacji przyrodniczej; 

7) postępy w edukacji matematycznej; 

8) postępy w edukacji z zajęć komputerowych; 

9) postępy w edukacji z zajęć technicznych; 

10) postępy w edukacji z wychowania fizycznego; 

11) zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego 

12) i norm etycznych, a w szczególności: 

13) wywiązywanie się z obowiązku ucznia, 

14) ł) przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych, 

15) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

16) umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm, 

17) troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe), 

18) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne, 

19) kulturalne zachowanie się poza szkołą, 

20) okazywanie szacunku innym osobom, 

21) osobiste osiągnięcia uczniów. 

6. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić  

o promowaniu ucznia klasy 1  i 2 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 oraz uczniów realizujących 

indywidualny tok nauczania do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-11-2017&qplikid=1#P1A329
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7. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

w klasach 1-3 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 

przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
8. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” w bieżącym ocenianiu.  

9. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej lub słownej, oceny 

klasyfikacyjne w dziennikach i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu. 

10. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na 

bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu 

opracowanego przez Dyrektora Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji.  

11. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) Prace pisemne: 

a) kartkówka dotycząca materiału z ostatniej lekcji lub pracy domowej. Nie musi być zapowiadana, 

b) sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności z kilku ostatnich lekcji określone przez 

nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany  

w dzienniku lekcyjnym, 
c) zadanie klasowe obejmuje wiadomości i umiejętności z działu lub jednego półrocza określone 

przez nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany  

w dzienniku lekcyjnym. 

2) Praca i aktywność na lekcji; 

3) Odpowiedź ustna; 
4) Praca projektowa; 

5) Praca domowa; 

6) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

7) Twórcze rozwiązywanie problemów. 

§ 46. Ocenianie śródroczne. 

1.Ocena bieżąca.  

1) Bieżące ocenianie z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia powinno być 

dokonywane systematycznie; 

2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej umiejętności charakterystycznej dla danego 

przedmiotu; 

3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę i przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, 

co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;  

4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać 

jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych; 

5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet; 

6) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę: za odpowiedzi ustne, krótsze  

i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp. 

2. Ocena z pisemnej pracy klasowej. 

1) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny 

lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową; 

2) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

3) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od 

momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją; 

4) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę 

niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin  

i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów; 

5) Zmiana terminu pracy klasowej z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić  

z zachowaniem pkt. 7 i pkt. 3; 
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6) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną  

w ustalonym dniu. 

§ 47. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.  

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć: 

1) raz półroczu, w przypadku gdy obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin danego przedmiotu 

wynosi jedną lub dwie godziny; 

2) dwa razy w półroczu, gdy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi trzy godziny  

i więcej.  

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć 

bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje 

do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.  

§ 48. Wymagania edukacyjne.   

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.  

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa  

w ust.1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:  

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

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

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

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 

opinii;  

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

psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

3. W klasyfikacji śródrocznej / rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia,  

co najmniej jeden z następujących warunków:  

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych zawartych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, proponuje rozwiązania nietypowe; 

2) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim; 

3) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się 

do finałów na szczeblu powiatowym lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia. 

4. W klasyfikacji śródrocznej / rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową kształcenia 

ogólnego oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować zdobytą wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych. 

5. W klasyfikacji śródrocznej / rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową kształcenia 

ogólnego, ale nie zawsze potrafi zastosować zdobyte wiadomości; 

2) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 
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6. W klasyfikacji śródrocznej / rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

7. W klasyfikacji śródrocznej / rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki; 

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.  

8. W klasyfikacji śródrocznej / rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki  

w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;  

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

9. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch 

nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.  

10. Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzeni i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.   

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy  

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć – także systematyczność udziału ucznia  

w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.  

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.9, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.   

§ 49. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy 3 szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

§ 50. Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.  

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

oraz oceny zachowania.  

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec  

II półrocza. Czas trwania każdego półrocza ustala się na zebraniu Rady Pedagogicznej 

rozpoczynającej rok szkolny. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 

podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. 

Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu 

wiedzy na koniec półrocza. 

5. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych  

w blok przedmiotowy odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład 

tego bloku.  

6. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną podczas zebrań klasowych rodzice są 

informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych ucznia oraz przewidywanych ocenach 

zachowania. 

7. Na tydzień przed śródrocznym rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zapoznają uczniów z ocenami 
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klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy z oceną zachowania. Fakt ten 

odnotowuje się w dokumentacji wychowawcy klasy. 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza 

uczniowi szanse uzupełnienia braków.  

9. W klasach 1-3 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

10. Roczna ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas 1-3 wiadomości  

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w uczeniu lub rozwijaniem uzdolnień.  

11. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany 

przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z wpisem do 

dziennika lekcyjnego. 

§ 51. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.  

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie  

z terminem ustalonym w statucie w § 49 ust. 7. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko w przypadku, gdy co 

najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, 

lub od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie reguluje § 47 ust. 3. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji 

indywidualnych.  

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 

wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów  

o przewidywanych ocenach rocznych.  

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 4 pkt. 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów ust. 4 pkt. 3, 4 i 5. 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu 

wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 4 prośba 

ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej 

odrzucenia.  

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy.  

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na 

ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

§ 52. Egzamin klasyfikacyjny.  
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1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z powodu określonej w ust. 1 absencji.  

3.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

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

albo „nieklasyfikowana”. 

4. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

5. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo 

wyższej lub nie kończy Szkoły.  

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora celem wyrównania różnic programowych.  

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok nauki. 

8. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można 

przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. 

9. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do 

odpowiedniej klasy po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 

jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

12. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym 

uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 51 ust.6 oraz jego rodzicami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych  

w ciągu jednego dnia. 

14. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

15. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7 przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

16. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 6, 8 i 9 przeprowadza komisja, 

powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego 

poza Szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, – jako przewodniczący 

komisji, 

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

egzamin. 

17. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice 

ucznia. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający nazwę 

zajęć, z których był przeprowadzany egzamin, imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa  

w ust. 15 lub skład komisji, o której mowa w ust.16, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię  

i nazwisko ucznia, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do 
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protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

19. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem ust. 20 oraz § 47. 

20. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę 

niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch 

przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu 

klasyfikacyjnego.  

§ 53. Egzamin poprawkowy.   

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwojga zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają rodzice 

ucznia w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.  

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, z których 

to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.  

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.  

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień 

przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 

edukacyjnym, o których mowa w § 47 ust.6. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem  

§ 53 ust. 8. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora  Szkoły, 

nie później niż do końca września. 

13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 
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14. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz promować 

do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

§ 54. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej  

w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami. 

3. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  

i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

5.W skład komisji, o której mowa w ust.3, wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 

Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły.  

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny.  

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których był 

przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu 

poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do 

protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 

ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez Dyrektora Szkoły. 

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

12. Na klasyfikację końcową składają się : 

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

oraz 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 
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§ 55. Ocena zachowania. 

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala zespół opiekuńczo-wychowawczy. 

2. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach  

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Obserwacja zachowania ucznia klas 1 – 3 szkoły podstawowej dotyczy przestrzegania przez 

uczniów obowiązującego regulaminu zachowania, według którego każdy uczeń:  

1) pracuje samodzielnie,  

2) sumiennie przygotowuje się do zajęć,  

3) potrafi współpracować w grupie, 

4) jest aktywny na zajęciach, 

5) pracuje w dobrym tempie,  

6) zachowuje ład w miejscu pracy, 

7) podejmuje się zadań dodatkowych, 

8) jest punktualny,  

9) zgodnie bawi się z rówieśnikami, 

10) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

11) panuje nad swoimi emocjami, 

12) słucha uważnie innych, 

13) wykazuje się kulturą osobistą, 

14) używa zwrotów grzecznościowych, 

15) nie używa wulgaryzmów, 

16) angażuje się w życie klasy i szkoły, 

17) przestrzega zasad dobrego zachowania. 

4.W klasach 1-3 stosuje się oceny od A do F wg skali: 

A – wzorowe 

B – bardzo dobre 

C – dobre 

D – poprawne 

E – nieodpowiednie 

F -  naganne. 

5. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  

z podanymi skrótami:  

1) wzorowe - wz; 

2) bardzo dobre - bdb; 

3) dobre - db; 

4) poprawne - popr; 

5) nieodpowiednie - ndp; 

6) naganne - ng.  

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
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zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

9. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz 

uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza Szkołą nie ustala się oceny zachowania.  

10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie 2 dni 

roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

11. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, 

która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

12. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;  

4) pedagog; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców.  

13. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  

14. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  

3) imię i nazwisko ucznia;  

4) wynik głosowania;  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.   

15. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 56. Tryb ustalania oceny zachowania. 

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy. 

2. Oceniając uczniów, bierze pod uwagę ewentualne zalecenia zawarte w opinii Poradni 

Pedagogiczno-Psychologicznej. 

3. Dokonując oceny, wychowawca uwzględnia:  

1) oceny proponowane przez uczących, 

2) uwagi innych nauczycieli i pracowników Szkoły,  

3) opinię zespołu klasowego,  

4) samoocenę ucznia. 
§ 57. Zasady oceniania zachowania. 

1. Kryteria oceny zachowania: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

b) jest punktualny; 

c) przygotowany do zajęć (praca domowa, podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, strój gimnastyczny);  

d) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

a) uczeń wyróżnia się postawą społeczną, jest pomocny, koleżeński, tolerancyjny,  

b) angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska,  

c) dba o mienie szkoły (nie niszczy go i reaguje na próby jego zniszczenia). 

3) Dbałość o honor i tradycję szkoły. 

a) Uczeń bierze udział w akademiach szkolnych, konkursach, festynach, akcjach charytatywnych,  
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b) zachowuje się zgodne z ceremoniałem szkolnym podczas uroczystości szkolnych (strój galowy, 

znajomość hymnu, szacunek dla symboli narodowych),  

c) godnie reprezentuje Szkołę (w trakcie zawodów, konkursów i wycieczek szkolnych). 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

a) uczeń dba o kulturę słowa,  

b) nie używa wulgaryzmów,  

c) bierze udział w konkursach literackich i recytatorskich, 

d) stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników. 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

a) uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa (np. nie biega po szkolnych korytarzach i schodach, nie 

opuszcza terenu Szkoły w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych),  

b) dba o bezpieczeństwo innych, 

c) nie ulega namowom starszych kolegów (np. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie 

substancji odurzających),  

d) samowolnie nie opuszcza budynku i terenu Szkoły, 

e) reaguje na negatywne zachowania innych. 

6) Godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią. 

a) odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły oraz uczniów,  

b) dba o schludny wygląd, potrafi dostosować strój do sytuacji (np. akademia, wyjście do teatru), 

c) kulturalnie zachowuje się w różnych miejscach publicznych (np. w kinie, muzeum, teatrze).  

7) Okazywanie szacunku innym osobom. 

a) szanuje wszystkich członków społeczności szkolnej,  

b) utrzymuje przyjazne relacje z rówieśnikami, 

c) pomaga słabszym i potrzebującym pomocy,  

d) bierze udział w akcjach charytatywnych.  

2. Wymagania na poszczególne oceny. 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

a) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,  

b) jest zawsze przygotowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach,  

c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, 

d) usprawiedliwienia dostarcza w wyznaczonym terminie, 

e) nie spóźnia się na lekcje,  

f) pracuje na miarę swoich możliwości,  

g) jest zainteresowany swoim rozwojem, traktuje naukę, jako wartość,  

h) chętnie bierze udział w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych,  

i) odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań,  

j) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,  

k) swoim zachowaniem wywiera pozytywny wpływ na innych, służy pomocą rówieśnikom,  

l) jest uczciwy, prawdomówny i koleżeński, szanuje mienie szkoły i zawsze reaguje na próby jego 

niszczenia,  

ł) godnie reprezentuje Szkołę w trakcie zawodów, konkursów, wycieczek szkolnych,  

m) zachowuje się zgodnie z ceremoniałem szkolnym podczas uroczystości (nosi zawsze strój 

galowy, zna hymn, okazuje szacunek dla symboli narodowych),  

n) jest taktowny i kulturalny,  

o) zawsze odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły, 

p) zawsze używa zwrotów grzecznościowych i nigdy nie używa wulgaryzmów,  

r) zawsze dba o swój wygląd, szkolny strój dostosowuje do sytuacji (kolczyki, makijaż, fryzura),  

s) zachowuje się wzorowo w miejscach publicznych,  

t) przestrzega zasad bezpieczeństwa i dba o bezpieczeństwo innych,  

u) dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom,  

w) szanuje pracę innych, 
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x) nie wchodzi w konflikt z prawem,  

y) właściwie wyraża swoje emocje wobec dorosłych i rówieśników, 

z) jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy,  

ż) jest tolerancyjny,  

ź) nie ma żadnych negatywnych uwag. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) uczeń bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne,  

b) jest zawsze przygotowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach,  

c) nie ma godzin nieusprawiedliwionych,  

d) usprawiedliwienia dostarcza w wyznaczonym terminie, 

e) nie spóźnia się na lekcje, 

f) pracuje na miarę swoich możliwości,  

g) umie się uczyć i doskonalić,  

h) bierze udział w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

i) bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, 

j) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,  

k) swoim zachowaniem wywiera pozytywny wpływ na innych, służy pomocą rówieśnikom, 

l) jest uczciwy, prawdomówny i koleżeński,  

ł) szanuje mienie szkoły, reaguje na próby jego niszczenia,  

m) godnie reprezentuje szkołę w trakcie zawodów, konkursów, wycieczek szkolnych,  

n) zachowuje się zgodnie z ceremoniałem szkolnym podczas uroczystości (nosi zawsze strój 

galowy, zna hymn, okazuje szacunek dla symboli narodowych),  

o) uczeń jest taktowny i kulturalny,  

p) odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły, 

r) używa zwrotów grzecznościowych i nigdy nie używa wulgaryzmów,  

s) dba o swój wygląd, szkolny strój dostosowuje do sytuacji,  

t) zachowuje się godnie w miejscach publicznych,  

u) przestrzega zasad bezpieczeństwa i dba o bezpieczeństwo innych,  

w) dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom,  

x) szanuje pracę innych, 

y) nie wchodzi w konflikt z prawem,  

z) właściwie wyraża swoje emocje wobec dorosłych i rówieśników, 

ż) jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy,  

ź) jest tolerancyjny. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) jest przygotowany i stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,  

b) nie ucieka z lekcji, 

c) nie ma godzin nieusprawiedliwionych,  

d) nieobecności usprawiedliwia w wyznaczonym terminie, 

e) zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia,  

f) pracuje na miarę swoich możliwości,  

g) jest zainteresowany swoim rozwojem,  

h) podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań,  

i) wywiązuje się z powierzonych zadań,  

j) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,  

k) swoim zachowaniem stara się wywierać pozytywny wpływ na innych i służyć pomocą 

rówieśnikom,  

l) jest uczciwy, prawdomówny i koleżeński,  

ł) szanuje mienie szkoły, 

m) godnie reprezentuje szkołę w trakcie zawodów, konkursów, wycieczek szkolnych,  

n) zachowuje się zgodnie z ceremoniałem szkolnym podczas uroczystości (nosi strój galowy, zna 

hymn, okazuje szacunek dla symboli narodowych),  
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o) uczeń stara się być taktownym i kulturalnym,  

p) odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły, 

r) używa zwrotów grzecznościowych i nie używa wulgaryzmów,  

s) dba o swój wygląd, szkolny strój dostosowuje do sytuacji,  

t) zachowuje się godnie w miejscach publicznych,  

u) przestrzega zasad bezpieczeństwa i dba o bezpieczeństwo innych,  

w) dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom,  

x) szanuje pracę innych, 

y) nie wchodzi w konflikt z prawem,  

z) właściwie wyraża swoje emocje wobec dorosłych i rówieśników, 

ż) stara się pomagać słabszym i potrzebującym pomocy,  

ź) jest tolerancyjny. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) nie zawsze jest przygotowany do zajęć i nie zawsze uczestniczy w nich aktywnie,  

b) sporadycznie spóźnia się na zajęcia i ma pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności,  

c) pracuje nie wykorzystując w pełni swojego potencjału,  

d) czasami uczestniczy w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach,  

e) nie jest zainteresowany swoim rozwojem, 

f) rzadko podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań,  

g) niechętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,  

h) swoim zachowaniem nie zawsze wywiera pozytywny wpływ na innych,  

i) stara się szanować mienie Szkoły, 

j) stara się godnie reprezentować szkołę w trakcie wycieczek i wyjść szkolnych,  

k) nie zawsze zachowuje się zgodnie z ceremoniałem szkolnym podczas uroczystości,  

l) uczeń stara się być taktownym i kulturalnym,  

ł) szanuje rówieśników i wszystkich pracowników Szkoły, 

m) nie używa wulgaryzmów,  

n) stara się dbać o swój wygląd, szkolny strój dostosowuje do sytuacji,  

o) przestrzega zasad bezpieczeństwa i dba o bezpieczeństwo innych,  

p) dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom, 

r) stara się szanować pracę innych, 

s) nie wchodzi w konflikt z prawem,  

t) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 

u) stara się udzielać pomocy potrzebującym,  

w) jest tolerancyjny. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

a) nie przygotowuje się systematycznie do lekcji, nie uczestniczy w nich aktywnie,  

b) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, 

c) zdarza mu się namawiać innych do opuszczania lekcji, 

d) często spóźnia się na zajęcia,  

e) nie uczestniczy w konkursach, zawodach, imprezach,  

f) nie jest zainteresowany swoim rozwojem, satysfakcjonują go niskie wyniki w nauce,  

g) nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, · 

h) nie przestrzega zasad właściwego zachowania się podczas uroczystości i imprez szkolnych,  

i) lekceważy zasady współżycia społecznego,  

j) używa wulgarnego słownictwa,  

k) nie dba o swój wygląd i nie dostosowuje go do sytuacji,  

l) lekceważy zasady bezpieczeństwa, nie zawsze dba o bezpieczeństwo innych,  

ł) nie zawsze dba o własne zdrowie i ulega nałogom,  

m) niszczy mienie szkoły i nie zawsze szanuje pracę innych,  

n) nie wchodzi w konflikt z prawem,  

o) jest konfliktowy,  
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p) nie udziela pomocy potrzebującym,  

r) nie jest tolerancyjny. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

a) regularnie nie przygotowuje się do zajęć, nie wykazuje żadnej aktywności,  

b) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, 

c) namawia innych do opuszczania lekcji, 

d) notorycznie spóźnia się na zajęcia,  

e) nie uczestniczy w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach,  

f) nie jest zainteresowany swoim rozwojem ani uzyskaniem pozytywnych wyników w nauce,  

g) nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,  

h) nie przestrzega zasad właściwego zachowania się podczas uroczystości i imprez szkolnych,  

i) rażąco lekceważy zasady współżycia społecznego, nie szanuje rówieśników i dorosłych,  

j) używa wulgarnego słownictwa, jest arogancki,  

k) nie dba o swój wygląd i nie dostosowuje go do sytuacji,  

l) rażąco lekceważy zasady bezpieczeństwa i naraża na niebezpieczeństwo innych,  

ł) nie dba o własne zdrowie i ulega nałogom,  

m) świadomie i celowo niszczy mienie Szkoły i nie szanuje pracy innych,  

n) wchodzi w konflikt z prawem,  

o) nie udziela pomocy potrzebującym,  

p) nie jest tolerancyjny,  

r) prowokuje sytuacje konfliktowe i bójki,  

s) nie reaguje na uwagi nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

3. Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę do nagannej za: 

1) Ciężkie pobicie koleżanki/ kolegi. 

2) Cyberprzemoc. 

3) Picie alkoholu w szkole i podczas wycieczek. 

4) Używanie lub rozprowadzanie narkotyków. 

5) Dokonywanie kradzieży. 

6) Wyłudzanie pieniędzy lub szantaż. 

7) Świadome i celowe niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów. 

8) Fałszowanie podpisów i dokumentów. 

4. Uczeń lub jego rodzic, który nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną 

zachowania, może wystąpić z pisemnym wnioskiem do wychowawcy klasy o zmianę oceny. 

Wniosek rozpatruje Rada Pedagogiczna, która w wyniku głosowania ustala ostateczną ocenę. 

5. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku 

zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas 

nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania. 

§ 58. Egzamin ósmoklasisty.   

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe : 

a) język polski ; 

b) matematykę; 

c) język obcy nowożytny; 

d) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

2. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się  

w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępuje uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na : 

1) niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 
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2) niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust.2, może być zwolniony przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na 

wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. 

5. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego  

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego 

przedmiotu. 

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust.4, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust.4 jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty  

z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

8. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego 

lub innego przedmiotu do wyboru, o którym mowa w ust.1 niż ten , który został zadeklarowany, 

Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed 

terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka 

obcego nowożytnego, jeżeli tego języka uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych lub o zmianie przedmiotu do wyboru. 

9. Rodzice ucznia nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, składają do Dyrektora Szkoły pisemną deklarację, w której 

wskazują: 

1) język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty; 

2) przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.1. 

10. Nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, rodzice ucznia mogą 

złożyć Dyrektorowi Szkoły pisemną informację o: 

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji; 

2) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w ust.1, wskazanego w deklaracji. 

11. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty 

albo przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów, przystępuje do egzaminu z tego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym. 

12. W szczególnym przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły może zwolnić 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

§ 59. Promowanie i ukończenie Szkoły.   

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny 

wyższe od stopnia niedostatecznego.  
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Uczeń klasy 1 –3 szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

obligatoryjnie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia kl. 1 – 3 szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się: 

1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 
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2) trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem  

w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji; 

3) przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku szkolnego, w tym indywidualnego 

nauczania; 

4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej 

w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, 

a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania; 

5) niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, 

płaczliwość, moczenie się; 

6) niedojrzałość fizyczna. 

5. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia 

klasy 1 i 2 szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 

oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o której mowa ust.10, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z zastrzeżeniem § 57 ust. 3. 

10. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 

oraz co najmniej bardzo dobrą końcowa ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

11.O ukończeniu Szkoły przez ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym postanawia 

Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

12. Uczeń Szkoły, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.10, powtarza ostatnią klasę 

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

ósmoklasisty. 

13.Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły. 

§ 60. Świadectwa szkolne. 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń zależnie 

od wyników klasyfikacji rocznej otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające 

uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają 

odrębne przepisy. 

2. Począwszy od klasy IV uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji  

z wyróżnieniem. 

3. Absolwent Szkoły otrzymuje odpowiednio świadectwo ukończenia Sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 17.  

4. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim, wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, 

jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

5. Uczeń Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, 

otrzymuje zaświadczenie. 
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6. Każdy uczeń Szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której wzór określają odrębne przepisy. 

Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty 

ważności i pieczęci urzędowej Szkoły. 

7. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci 

niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania. 

8. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia Szkoły oraz 

zaświadczeń.  

9. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia Szkoły i zaświadczenia dotyczące 

przebiegu nauczania Szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej 

przez Szkołę. 

10. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

11. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia Szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych 

co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza  

w formie wolontariatu.  

12. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 

określone przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 

Rozdział VIII 

Organizacja pracowni szkolnych 

 

§ 61.1. W szkole funkcjonują pracownie przedmiotowe: fizyczna, chemiczno-biologiczna, 

informatyczna. 

2. W pracowniach szkolnych stosuje się przepisy bhp oraz wskazane niżej: 

1) Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć bez ciągłego nadzoru nauczyciela. 

2) Stanowiska pracy ucznia winny być dostosowane do psychofizycznych warunków uczniów, 

miejsce pracy każdego uczestnika zajęć powinno być zorganizowane oraz utrzymane w należytym 

ładzie i porządku przy wykonywaniu wszelkich prac. 

3) W pracowniach musi być wywieszony w widocznym i ogólnodostępnym miejscu regulamin 

porządkowy określający zasady bhp oraz apteczka pierwszej pomocy. 

4) Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne powinny być wietrzone w czasie każdej 

przerwy, a w razie potrzeby także w toku zajęć. 

5) Opiekę nad pracowniami powierza się poszczególnym nauczycielom. 

6) Opiekunowie pracowni mają obowiązek: 

a) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla uczniów; 

b) utrzymywać w nich należyty porządek; 

c) dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia. 

 

Rozdział IX 

Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

§ 62.1. Za organizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego odpowiada Dyrektor 

Szkoły. 

2. W szkole jest zatrudniony doradca zawodowy.  

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez 

szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-zawodowej 

poprzez włączenie w program wychowawczy szkoły rodziców oraz innych osób, grup i instytucji. 
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4. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczo - profilaktycznego 

szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-

zawodowego 

§ 63. Cele szczegółowe Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:  

1. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-

zawodowej na każdym etapie edukacji; 

2. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły  

i zawodu; 

3. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania; 

4. wdrażanie uczniów do samopoznania; 

5. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów; 

6. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron; 

7. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie; 

8. poznanie możliwych form zatrudnienia; 

9. poznanie lokalnego rynku pracy; 

10. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 

11. diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych; 

12. poznawanie różnych zawodów; 

§ 64. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  

1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych; 

5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy 

uczniów; 

7. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego; 

§ 65.1. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna być 

poprzedzona diagnozą uczenia. Diagnoza powinna odnosić się do jego: 

1) zainteresowań; 

2) uzdolnień; 

3) możliwości i deficytów edukacyjnych; 

4) potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; 

5) wartości, przekonań, postaw i oczekiwań; 

6) sytuacji rodzinnej, 

7) stanu zdrowia (w kontekście wyboru zawodu). 

2. Diagnoza powinna służyć dostosowaniu i przygotowaniu dla uczniów: 

1) zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich potencjał;  

2) zajęć psychoedukacyjnych rozwijających ich wiedzę i samoświadomość oraz umiejętności 

interpersonalne;  

3) zajęć zawodoznawczych rozwijających wiedzę o sobie, świecie zawodów, rynku pracy oraz 

możliwości dalszego kształcenia.  

§ 66. Sposoby realizacji działań doradczych. 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 

1) obowiązkowych zajęć grupowych w klasie VII i VIII z doradcą  zawodowym w wymiarze 10 

godzin, na zajęciach z wychowawcą i zastępstwach doraźnych realizowanych przez doradcę 

zawodowego; 

2) zajęć warsztatowych prowadzonych na terenie szkoły i poza nią; 

3) spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów; 

4) wycieczek zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących; 

5) wyjść zawodoznawcze do  sosnowieckich techników i szkół branżowych; 
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6) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli; 

7) Mini targów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  na zebraniach z rodzicami; 

8)  zajęć zawodoznawczych w  technikach i szkołach branżowych; 

9) prowadzenie zakładki informacyjnej na stronie internetowej szkoły. 

2. W pracy z uczniami stosuje się następujące metody i techniki pracy: 

1) ankiety, kwestionariusze; 

2) pogadanki; 

3) prasówki (tematyka łącząca wiedzę przedmiotową z zagadnieniami rynku pracy); 

4) prezentacje multimedialne; 

5) konkursy zawodoznawcze; 

§ 67.1. Osoby odpowiedzialne za realizację działań z zakresu doradztwa zawodowego i zakres ich 

odpowiedzialności. 

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) bibliotekarzy; 

5) doradcę zawodowego; 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-

pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy); 

7) rodziców lub osoby zaproszone, prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 

zawodowo-edukacyjnych. 

3. Działania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego doradcy 

zawodowego i nauczycieli względem uczniów: 

1) aktywne uczestniczenie w procesie rozwojowym ucznia; 

2) poszerzanie treści programowych przedmiotu o aspekty zawodoznawcze; 

3) motywowanie do nauki poprzez prezentację różnych technik uczenia się; 

4) motywowanie do rozwoju zainteresowań edukacyjnych – zachęcanie do udziału w konkursach 

przedmiotowych nie tylko uczniów z najlepszymi osiągnięciami; 

5) tworzenie profilu przedmiotowego ucznia (informacje na temat uczenia się każdego przedmiotu 

– porażki, sukcesy); 

6) rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia; 

7) nastawienie na odkrywanie potencjału ucznia i udzielanie wskazówek potrzebnych do jego 

realizacji; 

8) rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz ich realizacji; 

9) rozwijanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój edukacyjno – zawodowy; 

10) dokonywanie zapisów w dzienniku dotyczących powiązania treści programowych przedmiotu 

z zagadnieniami zawodoznawczymi; 

4. Działania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego doradcy 

zawodowego i nauczycieli względem rodziców: 

1) wspieranie w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-

informacyjnych (dotyczących wspierania dziecka w wyborze szkoły, wymagań rekrutacyjnych 

szkół); 

2) wspieranie rodziców w motywowaniu dziecka do nauki oraz motywowaniu do świadomego 

podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej; 

3) udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej – spotkania indywidualne; 

4) włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjno-doradczych 

szkoły. 

5) współpraca w zakresie motywowania ucznia do nauki oraz wskazywanie najbardziej 

efektywnych form nauki – dostosowanych indywidualnie do ucznia; 
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6) wspieranie rodziców w roli doradców ucznia poprzez przekazywanie informacji zwrotnych 

dotyczących możliwości ucznia w zakresie poszczególnych przedmiotów szkolnych, rekomendacje 

dotyczące dalszych ścieżek kształcenia. 

5. Działania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego doradcy 

zawodowego względem nauczycieli: 

1) wspieranie w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-

informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami (wzbogacanie 

warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji: np. programy komputerowe, filmy 

zawodoznawcze); 

2) udzielanie wskazówek nauczycielom do przygotowania zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) współprowadzenie zajęć o charakterze doradczym zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli; 

4) określenie celów i najważniejszych zadań do realizacji w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego; 

5) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia systematyczności działań 

w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego; 

6) tworzenie doradczej bazy informacyjnej (biblioteka, zasoby elektroniczne, programy 

komputerowe, filmy o zawodach, filmy o wyborze zawodu). 

§ 68. Przewidywane rezultaty działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego.  

1. Nauczyciele: 

1) potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy; 

2) rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych 

planów pracy; 

3) potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów; 

4) potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach  z rodzicami oraz 

podczas spotkań indywidualnych z rodzicami. 

2. Uczniowie: 

1) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu, 

2) potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu  

i dalszej drogi edukacyjnej, 

3) potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony, 

4) znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy  i przyporządkować siebie do 

odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat, 

5) potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe decyzje 

edukacyjne i zawodowe. 

3. Rodzice: 

1) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko; 

2) rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, 

temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery 

edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka; 

3) wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka; 

4) znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego; 

5) potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka; 

6) potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji. 

 

Rozdział X 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 69. Uczeń ma prawo: 

1. do wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku 

naruszania ich praw; 

2. do swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne; 
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3. do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej; 

4. do pomocy w nauce; 

5. do pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

6. do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań; 

7. do wolności myśli, sumienia i wyznania, przy czym rodzicom przysługuje prawo do 

ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej wolności; 

8. do swobody wyrażania myśli i przekonań - także światopoglądowych i religijnych -jeśli nie 

narusza tym dobra innych osób; 

9. do swobodnej wypowiedzi, a w szczególności swobodę poszukiwania, otrzymywania  

i przekazywania informacji w dowolnej formie; 

10. do wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie, 

11. do przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów (lub 

indywidualnego ucznia); 

12. do przedstawiania w ramach Samorządu Uczniowskiego Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów; 

13. do jawnej i umotywowanej oceny, do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania  

i promowania oraz o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz o możliwościach odwołania 

od ustalonej oceny, warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego, 

klasyfikacyjnego; 

14. do poszanowania jego godności; 

15. do opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu w Szkole, zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

16. do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego; 

17. do higienicznych warunków nauki; 

18. do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy; 

19. do otrzymywania pomocy materialnej;  

20. należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Szkoły. 

§ 70. Obowiązki ucznia. 

1. Uczeń ma obowiązek regularnego i systematycznego uczęszczania na wszystkie zajęcia 

przewidziane dla niego w planie.  

2. Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na wszystkie zajęcia szkolne.  

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych, wychowawczych bądź opiekuńczych uczeń nie może 

opuszczać klasy bez porozumienia z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.  

4. Uczeń powinien: 

1) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak 

najlepiej czas i warunki do nauki; 

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczycieli;  

3) stosować się do poleceń nauczyciela;  

4) dbać o porządek, szanować mienie Szkoły; 

5) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym; 

6) przestrzegać prawa innych uczniów do pełnego korzystania z lekcji; 

7) zachowywania się w sposób niezakłócający toku lekcji, tzn. nie rozmawiać, nie odwracać się, nie 

chodzić po klasie, nie huśtać się na krzesłach. 

§ 71. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych. 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną 

losową.  

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz 

samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.  

3. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może pozostawać pod opieką pedagoga, psychologa lub 

higienistki w trakcie zajęć lekcyjnych.  
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4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie 

wniosku pedagoga, psychologa, higienistki lub rodziców, informującego o przyczynie 

nieobecności.  

5. Usprawiedliwienie nieobecności z podaniem przyczyny absencji należy dostarczyć do 

wychowawcy klasy w terminie do 14 dni. 

6.Wychowawca z ważnych powodów może odmówić usprawiedliwienia nieobecności za wyjątkiem 

zwolnień wystawianych przez lekarza. 

7. Brak usprawiedliwienia nieobecności w ciągu dwóch tygodni od powrotu do Szkoły oznacza, że 

nieobecność jest ostatecznie nieusprawiedliwiona.  

8. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane. 

9. Jeżeli okres choroby ucznia przekracza 5 dni, rodzice zobowiązani są do poinformowania  

o tym wychowawcę klasy. 

10. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na 

podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców. 

§ 72. Przestrzeganie zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły. 

1. Uczeń ma obowiązek noszenia w szkole stroju uczniowskiego, tj. skromnego, schludnego  

i stonowanego.  

2. Strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych i egzaminów zewnętrznych. 

3. Strój sportowy obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego. 

4. Inny strój dopuszczalny jest podczas szkolnych zabaw i dyskotek lub innych sytuacji określonych 

przez Dyrektora. 
§ 73. Przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły. 

1. Uczeń przynosi telefon komórkowy bądź inne urządzenie elektroniczne do Szkoły wyłącznie na 

odpowiedzialność rodziców i za ich zgodą. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub 

zniszczenie tego typu urządzeń.  

2. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas lekcji. Telefon 

powinien być wyłączony i schowany do plecaka. 

3. Używanie urządzeń elektronicznych podczas lekcji przez uczniów i nauczyciela dopuszczalne 

jest jedynie podczas wykorzystania narzędzi TIK w procesie edukacyjnym. 

4. Podczas przerw telefon może służyć jedynie do wykonywania i odbierania rozmów lub 

wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych.  

5. Uczniowi nie wolno za pomocą telefonu wykonywać zdjęć, nagrywać i filmować żadnych osób 

na zajęciach oraz podczas przerw.  

6. W trakcie lekcji nie wolno używać odtwarzaczy MP3 i innych urządzeń elektronicznych. 

Słuchawki i sprzęt elektroniczny służący do odsłuchiwania muzyki powinny być schowane  

w plecaku. 

7. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje także 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  
§ 74. Obowiązki ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów. 

1.Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania „Norm zachowania” wypracowanych przez 

społeczność szkolną. 

§ 75. Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów.   

1. Rada  Pedagogiczna  może  skierować  wniosek  do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego 

ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów wydaje Dyrektor Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku, gdy zachodzą wymienione 

okoliczności: 

1) uczeń ukończył 18 lat; 

2) uczeń nie uczęszcza do Szkoły lub uczęszcza do niej sporadycznie (nieobecności przekraczają 

50%); 
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3) Szkoła podejmowała działania zmierzające do zapewnienia właściwego spełniania obowiązku 

szkolnego przez ucznia i działania te nie przyniosły pozytywnych wyników. 

3. Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

§ 76. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

1. W przypadkach spornych naruszenia praw ucznia w pierwszej kolejności powinno dążyć się do 

ich załatwienia w drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane lub za 

pośrednictwem mediatorów. Mediacje może prowadzić wychowawca klasy, Samorząd Uczniowski 

i pedagog. 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia zainteresowany uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę 

w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą 

przyjmowane. 

3. Skargi można złożyć w formie pisemnej odpowiednio do:  

1) wychowawcy klasy; 

2) opiekuna Samorządu Uczniowskiego;  

3) pedagoga szkolnego; 

4) Dyrektora Szkoły.  

4. Skargi powinny zawierać imię, nazwisko, klasę zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej 

sytuacji. 

5. Skargi anonimowe nie będą przyjmowane. 

§ 77. Tryb rozpatrywania skarg. 

1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach 

termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.  

2. Dyrektor może powierzyć rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, 

wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi Szkoły. 

3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy wnoszący skargę zobowiązany jest do 

złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym 

pouczeniem, że nieusunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia. 

4. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby lub instytucje, 

Dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni 

właściwym organom lub instytucjom, dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej 

skargę. 

5. Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały. 

6. Dyrektor Szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.  

7. Zainteresowane strony są informowane w formie pisemnej o sposobie rozstrzygania skargi, 

podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 

dni.  

8. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji do organu wyższej instancji. 

 

Rozdział XI 

Nagrody i sposób odwoływania się 

 

§ 78. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom. 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania; 

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;  

3) wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy i imprezach sportowych; 

4) nienaganną frekwencję; 

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły. 

2. Rodzaje nagród:  

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy; 

3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły; 
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4) dyplom uznania; 

5) list pochwalny do rodziców ucznia; 

6) nagroda rzeczowa. 

§ 79. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody. 

1. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom oraz osobie nagrodzonej.  

2. Odwołanie od nagrody wnosi się w formie pisemnej do osoby, która ją przyznała, w terminie 

siedmiu dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie.  

3. Odwołanie rozpatruje Komisja, w której skład wchodzi wychowawca i pedagog szkolny  

w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.  

4. Decyzja komisji jest ostateczna. 
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Rozdział XII 

Kary i odwoływanie się od nich 

 

§ 80.1. Rodzaje kar: 

1) obniżenie oceny zachowania; 

2) upomnienie wychowawcy klasy; 

3) nagana wychowawcy; 

4) nagana Dyrektora Szkoły; 

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

6) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do 

momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy; 

8) nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez Dyrektora na 

wniosek wychowawcy; 

9) przeniesienie do równoległej klasy; 

10) zawieszenie w treningach sportowych; 

11) odkupienie bądź naprawa zdewastowanego sprzętu; 

12) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty. 

2.W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za: 

1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu; 

2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających; 

3) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia; 

4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.   

§ 81. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj  

i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, 

dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu 

przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.  

§ 82. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.  

§ 83. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.   

§ 84.1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.  

2. Wysłuchania dokonuje wychowawca klasy. 

3.Udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

§ 85.1. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły lub wychowawca klasy zawiadamia na piśmie 

rodziców ucznia. 

2. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do dokumentacji ucznia prowadzonej przez pedagoga 

szkolnego.  

3. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego 

popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie 

odwołania. 

§ 86. Tryb odwoływania się. 

1. Rodzicom ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania. 

2.Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.  

3.Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.  

4. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy. 

5.Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny, opiekun Samorządu 

Uczniowskiego w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.  

6. Decyzja komisji jest ostateczna.  

§ 87.1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.  

2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił, na wniosek wychowawcy, 

pedagoga lub Samorządu Uczniowskiego. 

3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się 

przewinienia określonego w § 75 ust.2. 
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§ 88. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z dokumentacji 

ucznia przechowywanej przez pedagoga szkolnego po roku nienagannego zachowania.  

§ 89. Szczegółowe zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

1. Rada Pedagogiczna może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury 

przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator 

Oświaty.  

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:  

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla 

innych uczniów lub pracowników Szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 

naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;  

5) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

6) kradzież;  

7) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

8) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

9) czyny nieobyczajne;  

10) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;  

11) łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 

dyscyplinujących;  

12) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;  

13) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

14) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia z listy uczniów czy też wnioskowania  

o przeniesienie do innej szkoły. 

§ 90. Procedura postępowania przy wnioskowaniu o przeniesienie do innej szkoły:  

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 

protokołu zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa, Dyrektor 

niezwłocznie powiadamia organa ścigania.  

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie 

Rady Pedagogicznej Szkoły.  

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 

wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić  

o opinię do Samorządu Uczniowskiego.  

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania 

ucznia, jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy 

zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną  

o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach 

regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

itp.  

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę 

dotyczącą danej sprawy.   

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.  

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii Samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje 

wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.  

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Śląskiego Kuratora 

Oświaty. 

9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice.   

10. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców kierowane 

jest pisemne powiadomienie listem poleconym. 
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11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu 

zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu 

otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 

Rozdział XIII 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

 

§ 91.1. W szkole jest powołane Szkolne Koło Wolontariatu. 

2. Z członków Samorządu Uczniowskiego zostaje wyłoniona szkolna Rada Wolontariatu. 

§ 92. Cele wolontariatu szkolnego: 

1. Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych; 

2. Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym; 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich; 

4. Rozwijanie empatii i rozumienia; 

5. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 

6. Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie; 

7. Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

8. Zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy; 

9. Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych 

zainteresowań; 

10. Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych; 

11. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego; 

12. Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się; 

13. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji Szkoły zgodnie z założeniami Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego; 

14. Organizowanie w Szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu 

rówieśniczym i rodzinnym. 

§ 93. Zadania wolontariuszy: 

1. działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2. działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3. udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą Dyrektora Szkoły. 

§ 94.1. Cechy wolontariusza ujęte są w Kodeksie Etycznym Wolontariusza. 

2. Wolontariusz: 

1) wie, dlaczego chce pomagać innym; 

2) oferuje pomoc, gdy jest przekonany o wartości tego, co robi; 

3) lubi pomagać i robi to bezinteresownie; 

4) otwarcie pyta o rzeczy, których nie rozumie; 

5) nosi w pamięci zasady, które wcześniej przyjął; 

6) traktuje z szacunkiem każdego człowieka;  

7) aktywnie bierze udział w pracy całego zespołu; 

8) rozwija swoje umiejętności współpracy oraz wiedzę; 

9) zachowuje w tajemnicy informacje związane z osobami, na rzecz  których świadczy pomoc;  

10) utrwala dobry wizerunek wolontariusza i Szkoły, którą reprezentuje; 

11) sumiennie wykonuje swoje obowiązki; 

12) zależy mu na zdobywaniu nowych doświadczeń i rozwoju osobistym. 
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Rozdział XIV 

Formy pomocy i opieki uczniom 

 

§ 95.1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej  

z powodu warunków rodzinnych i losowych. 

2. Celem udzielania pomocy materialnej w Szkole jest: 

1) zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji;  

2) umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia;  

3) wspieranie edukacji uczniów zdolnych. 

§ 96.1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

3. Celem tej pomocy jest stworzenie instrumentów przeciwdziałania segregacji uczniów ze względu 

na ich sytuację materialną. 

4. Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki  

w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

5. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym  

i motywacyjnym. 

§ 97.1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy rodzina jest niepełna 

lub w rodzinie tej występuje:  

1) bezrobocie,  

2) niepełnosprawność,  

3) ciężka lub długotrwała choroba,  

4) wielodzietność,  

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

6) alkoholizm lub narkomania,  

7) zdarzenie losowe. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w Szkole w ramach planu nauczania,  

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza Szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, 

książek popularno- naukowych, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego, stroju galowego, 

obuwia sportowego. 

3. Szczegółowy wykaz zakupów jest dostępny na przyznanej rodzicowi decyzji. 

4. Stypendium szkolne jest udzielone w formie świadczenia pieniężnego.  

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 

miesięcy w danym roku szkolnym. 

6.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w każdym roku szkolnym przez 

właściwego ministra. 

7. Stypendium nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Sosnowca. 

§ 98.1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, 

raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
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3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

§ 99.1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w półroczu poprzedzającym półrocze, w którym 

przyznaje się to stypendium. 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co 

najmniej dobrą ocenę zachowania w półroczu poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się to 

stypendium. 

4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się 

nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w Szkole.  

5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas1-3 szkoły podstawowej oraz 

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego półrocza nauki. 

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas 1-3 szkoły podstawowej. 

7. Dyrektor Szkoły powołuje w Szkole Komisję Stypendialną. 

8. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala Komisja Stypendialna po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

9. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca 

klasy składa do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi 

Szkoły. 

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w półroczu. 

11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący 

na ten cel w budżecie Szkoły. 

§ 100.1. Szkoła realizuje programy rządowe albo programy mające na celu: 

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych; 

2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów; 

3) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami; 

4) wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach lub 

placówkach; 

5) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup 

społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w realizacji 

przedsięwzięć w tym obszarze; 

6) wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży. 

 

Rozdział XV 

Organizacja biblioteki szkolnej 

 

§ 101.1. W Szkole działa biblioteka.  

2. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów  

i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do 

korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji. 

3. Biblioteka pełni funkcję: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, kształcenie kultury czytelniczej, 
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wdrażanie do poszanowania książki, udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu 

zawodowym; 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: współdziałanie z nauczycielami, wspieranie prac mających 

na celu wyrównywanie różnic intelektualnych, otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

§ 102. Organizacja biblioteki szkolnej. 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. 

2. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji odbywa się w godzinach otwarcia. Godziny 

pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

3. Biblioteka umożliwia korzystanie z księgozbioru i innych źródeł informacji poprzez: 

1) udostępnianie czasopism i księgozbioru podręcznego w czytelni, wypożyczanie książek, 

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 

2) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni; 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni; 

4) selekcjonowanie zbiorów; 

5) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury.  

§ 103. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi 

bibliotekami. 

1. Nauczyciel – bibliotekarz pomaga uczniom w: 

1) wyborach czytelniczych; 

2) rozwijaniu zainteresowań; 

3) przygotowaniu się do konkursów, olimpiad i egzaminów; 

4) uzyskaniu informacji o aktywności czytelniczej. 

2. Nauczyciel – bibliotekarz współpracuje z nauczycielami w zakresie: 

1) rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

2) uzupełniania księgozbioru i selekcji zbiorów; 

3) egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki; 

4) organizacji imprez szkolnych i konkursów; 

5) przekazywania informacji o nowościach wydawniczych; 

6) składania zamówień na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma 

pedagogiczne; 

7) przygotowania i przekazania literatury do pracowni przedmiotowych ; 

8) przeprowadzania lekcji bibliotecznych lub części zajęć; 

9) korzystania z czasopism pedagogicznych, innych zbiorów gromadzonych w bibliotece oraz 

Internetu i programów multimedialnych; 

10) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów. 

3. Nauczyciel – bibliotekarz współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

2) organizowanie imprez środowiskowych; 

3) wypożyczanie książek i materiałów zainteresowanym rodzicom; 

4) umożliwienie im korzystania z czytelni i pomoc w wyborze oraz selekcji materiałów; 

5) umożliwienie im korzystania z materiałów audiowizualnych; 

6) informowanie o aktywności czytelniczej dzieci; 

7) rozwijanie kultury czytelniczej; 

8) popularyzację literatury dla rodziców z zakresu wychowania; 

9) angażowanie ich w organizację imprez czytelniczych. 

4. Nauczyciel – bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: 

1) uczestnictwo w spotkaniach z pisarzami; 

2) udział w miejskich konkursach; 

3) różnorodne działania na rzecz czytelnictwa; 

4) organizację wycieczek do innych bibliotek. 
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§ 104.1. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, 

kierując się zapotrzebowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli, analizą obowiązujących w Szkole 

programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

2. Ewidencję zbiorów, ich opracowanie oraz selekcję regulują odrębne przepisy. 

§ 105. Szczegółowe zasady korzystania z jej zbiorów biblioteki i czytelni określają Regulamin 

biblioteki i mediateki, Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej oraz 

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

§ 106. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. 

§ 107. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności  

i planie pracy biblioteki. 

§ 108.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców  

i innych ofiarodawców.  

 

Rozdział XVI 

Organizacja świetlicy 

 

§ 109. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele  

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.  

§ 110. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na:  

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,  

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole. 

§ 111. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie 

przekracza 25 osób, w tym maksymalnie 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

§ 112. Cele i zadania świetlicy 

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 

1) zorganizowaną opiekę wychowawczą,  

2) pomoc w nauce,  

3) warunki do nauki własnej,  

4) kulturalną rozrywkę i zabawę, 

5) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 

6) rozwój zainteresowań oraz zdolności, 

7) stymulowanie postawy twórczej, 

8) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

9) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 

10) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 

11) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

12) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami. 

2. Do zadań świetlicy należy:  

1) organizowanie opieki,  

2) organizowanie pomocy w nauce,  

3) tworzenie warunków do nauki własnej,  

4) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

5) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

6) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

7) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

8) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, 

kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 
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9) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia, 

10) rozwijanie samodzielności i aktywności, 

11) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także  

z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

 

Rozdział XVII 

Ceremoniał szkolny 

 

§ 113.1 Szkoła posiada symbole szkolne: 

1) Sztandar Szkoły; 

2) Logo Szkoły. 

§ 114.1 Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez 

Dyrektora Szkoły nauczyciela. 

2. Uroczystości z udziałem Sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport  

i przygotowanie Sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania. W czasie 

uroczystości Sztandar nosi się rozwinięty. 

3. Poczet Sztandarowy bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych 

z okazji ważnych wydarzeń z życia Szkoły, naszego miasta i kraju. 
4. Wyznaczany jest co roku spośród uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie  
i wzorowym zachowaniu. W jego skład wchodzą:  
1) chorąży Pocztu Sztandarowego – uczeń, 

2) asysta – uczennica,  
3) asysta – uczennica. 

5. Insygnia Pocztu Sztandarowego: 
1) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 
kołnierza, spięte na lewym biodrze, 
2) białe rękawiczki. 

3) Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.  

W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

6. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem). 

7. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie 

sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu. 

8. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy 

uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” Odpowiednie komendy podaje osoba 

prowadząca uroczystość. 

9. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży 

robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar. 

10. Sztandar oddaje honory: 

1) na komendę „do hymnu”, 

2) w czasie wykonywania „Roty”, 

3) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

4) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

5) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

6) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

7) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

8) w trakcie uroczystości kościelnych. 

11. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 

1) Na komendę prowadzącego uroczystość: 

a) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą  

i zachowują ją do komendy „Spocznij!”; 

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu 

państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej; 
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c)  „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą 

„Spocznij”; 

d) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone 

miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. 

Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar - 

symbol Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Sosnowcu. Opiekujcie się nim i godnie 

reprezentujcie naszą Szkołę”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe 

kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę: „Przyjmujemy Sztandar Szkoły. Będziemy 

o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Sportową Szkołę 

Podstawową nr 17 w Sosnowcu.”. Chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta 

(pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy  

i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po 

przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda 

„Spocznij”. 

e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, 

Sztandar Szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą, a poczet 

wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”. 

12. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się akademie z okazji świąt 

państwowych:  

1) Święto Niepodległości; 

2) Dzień Flagi;  

3) Święto Konstytucji 3 Maja; 

4) Dzień Edukacji Narodowej; 

13. Uroczystości szkolne z udziałem Sztandaru Szkoły: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) ślubowanie klas pierwszych,  

3) zakończenie roku szkolnego, 

4) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe. 
14. Budynek Szkoły dekorowany jest flagami państwowymi podczas uroczystości 
okolicznościowych i świąt państwowych: 
1) Święto Odzyskania Niepodległości, 
2) Święto Pracy, 
3) Święto Flagi, 

4) rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

§ 115.1 Logo Szkoły prezentuje uproszczony wizerunek tarczy szkolnej z numerem Szkoły oraz 

nazwę Szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, 

teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp. 

 

Rozdział XVIII 

Współdziałanie z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny dzieci i młodzieży 

 

§ 116. Współpraca z poradnią psychologiczno –pedagogiczną. 

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Współpraca Szkoły z poradnią polega na: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży; 

2) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem zaleceń 

poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach; 

3) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; 



 

 

59 

4) realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą  

i edukacyjną funkcję Szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych. 

§ 117. Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny dzieci i młodzieży. 

1. Mając na uwadze wszechstronny rozwój uczniów, ich bezpieczeństwo i zaspokojenie 

różnorodnych potrzeb, Szkoła współpracuje z: 

1) Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach; 

2) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; 

3) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; 

4) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

5) Caritas Diecezji Sosnowieckiej; 

6) parafią; 

7) Sądem Rodzinnym; 

8) Policją; 

9) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną; 

10) Towarzystwem Przyjaciół Dzieci; 

11) Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym; 

12) Strażą Graniczną; 

13) przedstawicielami samorządu lokalnego; 

14) lokalnymi instytucjami kultury i nauki. 

2. Formy współpracy: 

1) szkolenia; 

2) warsztaty; 

3) spotkania dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) wspieranie Szkoły w działalności statutowej. 

 

Rozdział XIX 

Współdziałanie Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 

 

§ 118. Formy współpracy Szkoły z rodzicami.  

1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.  

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. 

organizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi 

na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów;  

2) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców - informowanie o bieżących problemach 

Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły;  

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;  

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.  

2. Współdziałanie w zakresie:  

1) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;  

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły;  

3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.  

3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek 

dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:  

1) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców;  

2) za pośrednictwem Rady Rodziców.  

4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:  

1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów na początku roku szkolnego w celu nawiązania 

ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie 

zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach; 

2) wspólne spotkania nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.  
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5. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły):  

1) informowanie o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Szkole; 

2) zapoznanie z podstawą programową kształcenia ogólnego w celu włączania rodziców do 

kształtowania u uczniów określonych tam wiadomości i umiejętności; 

3) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach celem wspierania osiągnięć 

rozwojowych uczniów i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 

4) ustalenie form pomocy; 

5) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i Szkole; 

6) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, 

współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie; 

7) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych i uroczystościach szkolnych; 

8) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, imprezach; 

9) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana 

nieobecności przez uczniów.  

6. Indywidualne kontakty:  

1) pedagoga i wychowawcy z rodzicami uczniów stwarzających problemy wychowawcze; 

2) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki  

w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji  

w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste;  

3) udział rodziców w lekcjach otwartych;  

4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej; 

5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami,  

o przewidywanych dla ucznia ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie 

zachowania według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

 

Rozdział XX 

Współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej 

 

§ 119.1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są 

nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu kształtowanie 

warunków do rozwoju aktywności, przedsiębiorczości i kreatywności uczniów. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 

wprowadzona w całej Szkole lub w oddziale lub grupie. 

§ 120. W zakresie działalności innowacyjnej Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami, w tym: 

1. Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach; 

2. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; 

3. Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi; 

4. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; 

5. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

6. Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną; 

7. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci; 

8. Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym; 

9. Strażą Graniczną; 

10. przedstawicielami samorządu lokalnego; 

11. lokalnymi instytucjami kultury i nauki. 

§ 121.1. W zależności od potrzeb współpraca polega na wsparciu uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2. Formy współpracy: 

1) szkolenia; 

2) warsztaty; 
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3) spotkania, pokazy, prelekcje. prezentacje; 

4) konsultacje. 

 

Rozdział XXI 

Przepisy końcowe 

 

§ 122. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 123. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr 

wszystkich pieczęci.   

§ 124. Tryb wprowadzania zmian w Statucie.  

1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:  

1) organów Szkoły;  

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany 

przepisów.  

2. Tryb wprowadzania zmian do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.  

3.O zmianach w Statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny.  

4. Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie 

obwieszczenia. 

§ 125. Traci moc Statut Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 z dnia 30 sierpnia 2013 r.  

§ 126. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 listopada 2017 r. przyjęto do stosowania. 

 

 

 

          ……………………………….. 

           Dyrektor Szkoły 

 

 


