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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 

poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 

131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 

poz. 1532, Nr 227, poz. 1658). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, 

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600). 

3. Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 7, poz. 357. 

4. Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562. 

5. Dz. U. z 2007r. Nr 65, poz. 400. 

6. Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 113, poz. 843, poz. 959, poz. 1249, poz. 1258, poz. 1270. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624, z 2002r.Nr 10, 

poz. 96 oraz 2003r. Nr 146, poz. 1416 z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75). 

8. Przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw. 

9. Postanowień niniejszego statutu. 
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Dział I 

Postanowienia ogólne. 

 

Rozdział 1 

Przepisy definiujące 

 

§1 

I. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Zespole Szkół Samorządowych – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samorządowych  

w Wielgusie. 

2. Publicznym Gimnazjum Samorządowym – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum 

Samorządowe w Wielgusie. 

3. Samorządowej Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Samorządową Szkołę 

Podstawową w Wielgusie. 

4. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie. 

5. Dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach samorządu uczniowskiego, radzie rodziców – 

należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Samorządowych w Wielgusie. 

6. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Samorządowych  

w Wielgusie oraz ich rodziców oraz ich prawnych opiekunów. 

7. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły podstawowej lub gimnazjum 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie. 

8. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz.U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

 

Rozdział 2 

Nazwa zespołu i inne informacje 

 

§2 

1. Zespół nosi nazwę Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie. 

2. Zespół używa pieczątki okrągłej dużej o następującej treści: 

Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie 

28 - 500 Kazimierza Wielka 

pow. kazimierski 

woj. świętokrzyskie 
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tel. (041) 35 25 108 

3. Zespół używa pieczęci okrągłej małej o następującej treści: 

Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie 

28 - 500 Kazimierza Wielka 

pow. kazimierski 

woj. świętokrzyskie 

tel. (041) 35 25 108 

4. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek szkoły znajdujący się w Wielgusie 59. 

 

§3 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej. 

2. Zespół jest jednostką budżetową. 

3. Obsługę finansową prowadzi Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek 

Oświatowych w Kazimierzy Wielkiej na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest kurator oświaty w Kielcach. 

 

§4 

1. Ustalona nazwa – Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie – używana jest przez Zespół  

w pełnym brzmieniu. 

2. Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie obejmuje: 

a. Samorządową Szkołę Podstawową w Wielgusie, 

b. Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Wielgusie. 

 

§5 

1. Zespół jest szkołą publiczną. 

 

§6 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Zespole trwa: 

a. 1 rok oddziału przedszkolnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej, 

b. 6 lat dla Samorządowej Szkoły Podstawowej, 

c. 3 lata dla Publicznego Gimnazjum Samorządowego. 

2. Zespół zapewnia możliwość korzystania z: 

a. Biblioteki Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie, 

b. ze świetlicy, 
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c. z dowozu dzieci. 

3. Zespół Szkół prowadzi dożywianie oraz świetlicę szkolną dla uczniów. 

 

§7 

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy. 

2. Na zasadach określonych w ustawie dyrektor Zespołu może zezwolić uczniowi na indywidualny 

program lub tok nauki. 

 

§8 

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich 

sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określaj odrębne 

przepisy. 

 

Rozdział 3 

Cele i zadania Zespołu 

 

§9 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie 

koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 

2. Zespół stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania  

i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

3. Zapewnia szczególne możliwości pobierania nauki  przez uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie  

z indywidualnymi potrzebami  rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

 

§10 

1. Rodzice i nauczyciele na zasadach określonych w Statucie współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowania i kształcenia dzieci. 

 

§11 

1. Zespół w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności: 

a. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, 

b. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym 

co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

c. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 
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d. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – 

skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.), 

e. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

f. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,  

w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

g. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

h. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 

2. W Zespole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej 

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

Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 

a. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej 

odpowiedzialności, 

b. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia 

i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

przygotowania do publicznych wystąpień, 

c. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji skutecznego działania na gruncie 

zachowania obowiązujących norm, 

d. rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

e. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

f. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 

g. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

h. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwijania konfliktów i problemów 

społecznych. 

3. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

4. Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach. 

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Zespół informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez 

względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§12 

1. Działalność edukacyjna jest określona przez: 

a. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 
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b. program wychowawczy szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

 

§13 

1. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. W zakresie działalności wychowawczej Zespół w szczególności: 

a. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych  

w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, stosownie do warunków Zespołu  

i wieku uczniów, 

b. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 

c. kształtuje postawy patriotyczne, 

d. sprzyja zachowaniom proekologicznym, 

e. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej, 

f. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 

g. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu i środowiska, 

h. wdraża do dyscypliny i punktualności. 

 

§14 

1. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości. 

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

a. ścisłym respektowaniu obowiązujących w Zespole przepisów bezpieczeństwa i higieny, 

b. zorganizowaniu zadań świetlicowych, 

c. umożliwieniu spożywania posiłków, 

d. prowadzeniu zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

e. prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

f. sprawowaniu opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Zespołu. 

 

§15 

1. Zespół zapewnia dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, jeśli droga dziecka z domu 

do szkoły przekracza: 

a. 3 km – w przypadku uczniów klas 0 i I-IV szkół podstawowych, 

b. 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. 

2. Zespół zapewnia opiekę nad dziećmi dowożonymi. 
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§16 

1. Ustala się zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Zespołu, odpowiednio do wieku 

uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny: 

a) nauczyciel powinien przebywać z młodzieżą w czasie zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych od chwili rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. Po 

skończonych zajęciach nauczyciel winien zadbać o pozostawienie przez uczniów porządku  

w miejscu pracy i nauki, 

b) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego harmonogramu, 

dotyczy to również nauczycieli pełniących zastępstwo, 

c) w przypadku nagłego zachorowania ucznia (zasłabnięcia) nauczyciel powinien udzielić 

pierwszej pomocy, wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe oraz powiadomić rodziców 

dziecka, 

d) w przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć z przyczyn zdrowotnych, uczeń może być 

odprowadzony do domu tylko przez osobę dorosłą i oddany pod opiekę osoby dorosłej, 

e) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony wcześniej z zajęć z innych 

przyczyn, niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o pisemną lub osobistą prośbę rodziców lub 

opiekunów prawnych, 

f) organizując wycieczkę nauczyciel winien przypomnieć zasady bezpieczeństwa i higieny. 

Wycieczka winna rozpocząć i zakończyć się zbiórką przed budynkiem Zespołu. Uczniowie, 

którzy nie uczestniczą w wycieczce są przydzielani na zajęcia dydaktyczne do innej klasy. 

Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele uczący w tej klasie. 

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez Zespół, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inne 

osoby dorosłe, w szczególności rodzice: 

a) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren Zespołu w obrębie tej samej miejscowości na 

zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, czy szkolne wycieczki 

przedmiotowe powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun grupy na nie więcej niż 

30 uczniów, 

b) przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą Zespołu powinien 

być zapewniony jeden opiekun grupy na nie więcej niż 15 uczniów, 

c) na udział dziecka w wycieczce organizowanej poza miejscem zamieszkania organizator musi 

uzyskać pisemną zgodę rodziców (prawnego opiekuna). Zgody te oddzielnie dla każdego 

ucznia dołącza się do karty wycieczki, którą przedkłada się Dyrektorowi Zespołu Szkół. 
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3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne 

przepisy. 

 

§17 

1. Założenia i cele oddziału przedszkolnego: 

a) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie i innych ludzi, świata i życia, 

b) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonych 

możliwości rozwojowych, 

c) doprowadzenie dziecka do takiego rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia 

nauki w szkole, 

d) pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem i w jego wychowaniu. 

 

§18 

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć  

i możliwości kadrowe. 

2. Opiekę nad uczniami klas 0-III sprawuje nauczyciel przez cały pobyt w szkole (podczas lekcji  

i przerw). 

 

§19 

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycie uczących  

w tym oddziale. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych Zespołu, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej 

i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez 

okres nauczania obejmujący odpowiednio: 

a) klasy 0 – oddział przedszkolny, 

b) klasy I – III szkoły podstawowej, 

c) klasy IV – VI szkoły podstawowej, 

d) klasy I – III gimnazjum. 

3. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

a) z urzędu, 

b) na pisemny wniosek wychowawcy, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 rozpatruje dyrektor, o sprawie ich załatwienia dyrektor 

informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 

5. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu. 



Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie 

9 
 

6. Nauczyciel, któremu odebrano wychowawstwo może odwołać się od decyzji dyrektora do organu 

nadzorującego Zespół w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o odebraniu wychowawstwa. 

 

§20 

1. Zespół organizuje nauczanie indywidualne w domu uczniów z powodu ich choroby. Zasady 

organizacji nauczania indywidualnego regulują odrębne przepisy. 

 

§21 

1. Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole określa Regulamin Wewnątrzszkolnego 

Oceniania 

 

Zarządzanie szkołą 

 

Rozdział 1 

Zagadnienia podstawowe 

 

§22 

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nad Zespołem 

nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru nad działalnością 

Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych określają odrębne przepisy. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1 mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie  

i na zasadach określonych w ustawie. 

 

§23 

1. Zespołem kieruje dyrektor. 

 

§24 

1. W zespole działają organy: 

a) dyrektor Zespołu 

b) rada pedagogiczna 

c) samorząd uczniowski 

d) rada rodziców. 
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§25 

1. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej  

i prowadzonej działalności. 

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania dyrektor nie rzadziej, niż raz w półroczu 

organizuje spotkania z przewodniczącymi rady rodziców, samorządu uczniowskiego. Radę 

pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez radę nauczyciel. 

 

§26 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady rodziców, organu kolegialnego samorządu 

uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na 

wyeliminowanie stwierdzonych uchybień. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy – także organ prowadzący. 

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 uchwała traci moc w zakresie 

objętym ingerencją dyrektora. 

 

§27 

1. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa. 

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 

4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

§28 

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami oraz 

podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora. 

 

§29 

1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających nie stosuje się do postępowań 

uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach: 

a) odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

b) odpowiedzialności porządkowej, 

c) sporów w stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy. 
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Rozdział 2 

Dyrektor Zespołu 

 

§30 

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

 

§31 

I. Do zadań dyrektora należy: 

1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu: 

a) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów, 

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu, 

c) występowanie do właściwego organu nadzoru pedagogicznego z wnioskiem  

o przeniesienie ucznia do innego Zespołu lub szkoły, 

d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, 

e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach, 

f) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka. 

g) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

2. W zakresie spraw organizacyjnych: 

a) przygotowanie projektów planów pracy Zespołu, 

b) opracowanie arkusza organizacji Zespołu, 

c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć. 

3. W zakresie spraw finansowych: 

a) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi  

w nim środkami stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych. 

4. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych i biurowych: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Zespołu, 

b) organizowanie wyposażenia Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu, 

d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych, 
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e) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego. 

5. W zakresie spraw porządkowych i bhp: 

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole porządku 

oraz dbałości o czystość i estetykę Zespołu. 

6. Decydowanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników Zespołu. 

7. Współdziałanie z zakładową organizacją związkową w zakresie ustalonym odrębnymi 

przepisami, a w szczególności ustalanie: zasad i kryteriów przyznawania dodatku 

motywacyjnego dla nauczycieli, regulaminu pracy, premiowania i nagradzania pracowników 

Zespołu oraz planu urlopów pracowników Zespołu nie będących nauczycielami. 

 

§32 

1. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze  

w miarę potrzeb. 

2. Zakres obowiązków wicedyrektora oraz osób wymienionych w ust. 1 ustala dyrektor Zespołu. 

 

§33 

1. Dyrektor Zespołu jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz. 

 

§34 

1. Dyrektor Zespołu jest przewodniczącym rady pedagogicznej szkoły podstawowej i gimnazjum. 

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia 

Regulaminu działalności rady pedagogicznej. 

 

§35 

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców  

i samorządem uczniowskim. 

2. Dyrektor w szczególności: 

a) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu, 

b) składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Zespołu, 

c) udziela radzie pedagogicznej informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej Zespołu. 
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3. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor lub upoważniony 

pracownik. 

 

Rozdział 3 

Rada pedagogiczna 

 

§36 

1. W Zespole działa odrębnie rada pedagogiczna: 

a) szkoły podstawowej, 

b) gimnazjum. 

2. W sprawach realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki rady mogą odbywać 

wspólne posiedzenia. 

3. Wspólnym posiedzeniom przewodniczy – Dyrektor Zespołu. 

 

§37 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w: 

a) szkole podstawowej, 

b) gimnazjum. 

2. W zebraniach rady pedagogicznej z głosem doradczym, mogą brać także udział inne osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym rady w szkole podstawowej i gimnazjum jest dyrektor Zespołu. 

4. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez radę 

pedagogiczną. 

 

§38 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkół wchodzących w skład Zespołu, 

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) ustalanie po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców szczegółowych 

kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach 

wchodzących w skład Zespołu, 

e) uchwalenie programu wychowawczego Zespołu po zasięgnięciu opinii rady rodziców  

i samorządu uczniowskiego, 

f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
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g) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej Szkoły, 

h) uchwalenie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności, 

i) ustalanie innego, niż 45 minut czasu trwania godziny lekcyjnej. 

j) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

Zespołem przez organ sprawujący nadzór  pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Zespół, 

b) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, 

c) organizację pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, 

d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

e) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego lub dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych. 

3. Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. 

4. Rada pedagogiczna ponadto: 

a) może wnioskować o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, 

b) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach. 

 

Rozdział 4 

Rada rodziców 

 

§39 

1. W Zespole działa rada rodziców szkoły podstawowej i rada rodziców gimnazjum, stanowiąca 

reprezentację rodziców uczniów. 

2. Zasady tworzenia rady rodziców określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców, w tym szczegółowe zasady 

wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin 

działalności rady rodziców. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 uchwalony przez radę rodziców, nie może być sprzeczny ze 

Statutem. 

 

§40 

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje: 

a) w sprawie ustalania zasad tworzenia rady rodziców – Dyrektor, 
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b) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia rady rodziców – 

właściwy organ rady rodziców. 

2. Zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz 

pierwszym i ewentualnym drugim terminie zgromadzenia w sposób przyjęty w Zespole. W razie, 

gdy zgromadzenie zwołuje organ rady rodziców, odrębnie zawiadamia o tym dyrektora. 

3. Drugi termin zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na 

wypadek braku quorum w pierwszym terminie. 

 

§41 

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący. 

2. Z głosem doradczym w zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział: 

a) dyrektor, 

b) osoby zaproszone przez przewodniczącego rady rodziców, 

c) osoby dopuszczone do udziału przez zgromadzenie. 

3. Obrady zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalone w formie protokołu, zawierającego co 

najmniej: 

a) termin i miejsce zgromadzenia, 

b) stwierdzenie prawomocności zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności  

w pierwszym terminie, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, 

c) listę rodziców uczestniczących w zgromadzeniu oraz listę innych członków zgromadzenia, 

d) przyjęty porządek obrad, 

e) treść podjętych uchwał, 

f) podpisy prowadzącego i protokolanta. 

4. Rada rodziców na plenarnym zebraniu wybiera spośród siebie: 

a) Zarząd rady rodziców jako organ wykonawczy rady rodziców, 

b) komisję rewizyjną jako organ kontrolny rady rodziców. 

5. Kadencja rady rodziców i zarządu trwa jeden rok. 

6. Wybory do rady rodziców przeprowadza się we wrześniu. 

7. Posiedzenia zarządu są protokołowane, odbywają się nie rzadziej, niż co 3 miesiące. 

 

§42 

1. Rada rodziców ma prawo do rzetelnej informacji na temat wszystkich spraw Zespołu. 

2. Członkowie rady rodziców mogą brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej,  

a w szczególności w posiedzeniach na temat problematyki oceny pracy Zespołu. 
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3. Rada rodziców może wystąpić do innych organów Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw Zespołu. 

4. Szczegółowe zadania i warunki współpracy określa Regulamin rady rodziców. 

5. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem. 

 

Rozdział 5 

Samorząd uczniowski 

 

§43 

1. Uczniowie Zespołu z mocy prawa tworzą samorząd uczniowski oddzielnie: 

a) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej, 

b) Samorząd Uczniowski Gimnazjum. 

 

§44 

1. Organy samorządu uczniowskiego są jednymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu. 

2. Organami samorządu uczniowskiego są: 

a) zgromadzenie ogółu uczniów (oddzielnie dla szkoły podstawowej, oddzielnie dla gimnazjum), 

b) przewodniczący samorządu uczniowskiego, 

c) Zarząd samorządu uczniowskiego. 

3. Przewodniczący reprezentuje samorząd uczniowski wobec organów Zespołu. 

 

§45 

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa Regulamin samorządu 

uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

 

§46 

1. Dyrektor zapewnia organom samorządu uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki 

działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna samorządu. 

 

Rozdział 6 

Zasady współdziałania i rozwiązywania konfliktów 

 

§47 

1. W celu prawidłowego współdziałania pomiędzy organami Zespołu ustala się następujące zasady: 
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a) dyrektor Zespołu o wszystkich poczynaniach dotyczących organizacji pracy Zespołu, spraw 

kadrowych, warunków materialnych funkcjonowania Zespołu ma obowiązek informowania 

radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski w zakresie ich kompetencji, 

b) dyrektor Zespołu na bieżąco poprzez książkę zarządzeń, bądź podczas plenarnych lub 

nadzwyczajnych posiedzeń rad informuje radę pedagogiczną o decyzjach, planach, 

zarządzeniach władz szkolnych i umożliwia sprawny przebieg informacji, 

c) dyrektor Zespołu problemy funkcjonowania Zespołu przedstawia radzie rodziców na 

posiedzeniu jej Zarządu oraz raz w roku na posiedzeniu plenarnym, 

d) dyrektor Zespołu problemy Zespołu, a w szczególności dotyczące uczniów przekazuje 

samorządowi uczniowskiemu poprzez nauczyciela – opiekuna samorządu, na zebraniach rady 

samorządu lub na apelach, 

e) w sprawach wymagających ustalenia wspólnego stanowiska poszczególnych organów Zespołu 

dyrektor zwołuje wspólne posiedzenie przedstawicielstw tych organów. 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia. 

 

Dział III 

 

Organizacja zespołu 

 

Rozdział 1 

Planowanie działalności Zespołu 

 

§48 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§49 

1. Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią: 

a) plan pracy Zespołu, 

b) arkusz organizacji szkoły podstawowej, 

c) arkusz organizacji gimnazjum, 

d) tygodniowy rozkład zajęć. 
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§50 

1. Plan pracy określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Plan pracy przygotowuje dyrektor a zatwierdza rada pedagogiczna. 

 

§51 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, najpóźniej do 

dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zatwierdza 

organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku po uzyskaniu pozytywnej opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników 

zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

 

Rozdział 2 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej 

 

§52 

1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – 

lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor po zaciągnięciu opinii rady rodziców może ustalić inny 

czas trwania zajęć edukacyjnych nie dłuższy niż 60 minut i nie krótszy od 30 minut zachowując 

ogólny, tygodniowy czas zajęć. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Godzina pracy świetlicy i oddziału przedszkolnego trwa 60 minut. 

6. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – 

dziesięciominutowe, pięciominutowe oraz tzw. „dużą przerwę” po 3 lekcji – 

dwudziestominutową. 

 

§53 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
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obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 

nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do 

użytku szkolnego. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III Szkoły Podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących 

nie więcej niż 25 uczniów: 

a) w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II, III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego  

w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, 

jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.2, 

b) dyrektor szkoły może odstąpić od podziału , o którym mowa w pkt.1 zwiększając liczbę 

uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.2 na wniosek rady oddziałowej, oraz po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego, 

c) liczba uczniów w oddziale klas I – III Szkoły Podstawowej może być zwiększona nie więcej                   

niż o 2 uczniów, 

d) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III Szkoły Podstawowej zostanie zwiększona zgodnie  

z ust.2 pkt.2 i 3 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale, 

e) oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust.2 pkt.2 i 3 może funkcjonować ze 

zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego, 

f) przepisy zawarte w ust.2 pkt. 1 – 5  stosuje się do uczniów w oddziale: 

01) klasy II Szkoły Podstawowej – od roku szkolnego 2015/2016, 

02) klasy III Szkoły Podstawowej – od roku szkolnego 2016/2017. 

3. W klasach IV – VI Szkoły Podstawowej oraz w Gimnazjum oddział można podzielić na grupy. 

Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 30 uczniów, w uzasadnionych przypadkach 

na wniosek dyrektora podziału dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, zajęć 

komputerowych, elementów informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

a) w przypadku zajęć z informatyki i zajęć komputerowych, podziału należy dokonać w taki 

sposób, aby każdy uczeń siedział sam przy komputerze. 

5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach edukacyjnych, dla których z treści programu 

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziale liczącym 

powyżej 30 uczniów. 

6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej, niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów 

na zajęciach, o których mowa w ust. 4 i 5 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu 

prowadzącego.  
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7. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

 

§54 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są: 

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego, nauka religii i etyki, zajęcia edukacyjne związane z podtrzymaniem 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej; językowej i religijnej, a w szczególności nauka 

języka oraz własnej historii  i kultury, wiedza do życia w rodzinie; 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

01) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany  

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1, 

02) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programu nauczania; 

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt. 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego szkolę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust.1 zajęcia edukacyjne. 

4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt. 3,4,5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

5. Wybrane zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być zorganizowane w ramach posiadanych środków 

finansowych. 

 

§55 

1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształtujących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 
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Rozdział 3 

Świetlica szkolna 

 

§56 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Zespołu jest świetlica. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na dowóz muszą przebywać w szkole 

po zakończeniu lekcji lub na prośbę rodziców. 

 

§57 

1. Do zadań świetlicy należy: 

a) pomoc w nauce i przyzwyczajanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, 

b) opieka nad uczniami, 

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym 

zakresie, 

d) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia, 

e) pomoc socjoterapeutyczna uczniom z rodzin zagrożonych patologią. 

 

§58 

1. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy. 

2. Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Zespołu. 

3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez 

dyrektora Zespołu. 

 

Rozdział 4 

Dożywianie 

 

§59 

1. Zespół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania ciepłego posiłku  

w wydzielonym pomieszczeniu szkolnym. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków określa dyrektor. 
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Rozdział 5 

Baza Zespołu 

 

§60 

1. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada następującą bazę: 

a) sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem, 

b) pracownię komputerową, 

c) salę gimnastyczną z zapleczem, 

d) pomieszczenie świetlicy, 

e) pomieszczenie do spożywania posiłków, 

f) gabinet dyrektora, 

g) pokój nauczycielski, 

h) wynajęte autobusy do dowozu dzieci. 

 

Dział IV 

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu 

 

Rozdział 1 

Zagadnienia programowe 

 

§61 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy. 

3. W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

a) dyrektora – jeden, 

 

§62 

1. Zakres czynności dla pracowników administracji i obsługi określa dyrektor Zespołu. 

 

Rozdział 2 

Zakres zadań nauczycieli 

 

§63 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej uczniów. 
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2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe 

traktowanie wszystkich uczniów. 

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców  

o przewidywanym dla niego śródrocznym (okresowym) i rocznym stopniu z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych. Szczegółowy sposób informowania określa odrębny regulamin. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców lub 

prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, możliwości 

składania egzaminu sprawdzającego, promocji warunkowej i o systemie odwoławczym. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

§64 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

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

2. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiedzialności na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 

2) systematyczne przygotowanie się do zajęć, 

3) dbanie o znajomość językową uczniów, 

4) kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez pracodawcę, 

6) przestrzeganie zapisów Statutu, 

7) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

8) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku, 

9) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji, 

10) pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem, 

11) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

12) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

13) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o rozpoznane potrzeby uczniów, 

14) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 
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15) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

16) wzbogacanie warsztatu pracy, 

17) aktywne uczestniczenie w szkoleniach i posiedzeniach rad pedagogicznych, 

18) stosowanie właściwych metod nauczania, 

19) systematyczne zgodne z przepisami prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 

20) informowanie rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora i radę pedagogiczną o wynikach 

dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów, 

21) decydowanie o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej swoich uczniów, 

22) wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów, 

23) sprawdzanie prac klasowych i sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni oraz prac literackich  

w ciągu trzech tygodni, 

24) przechowywanie prac klasowych przez cały rok szkolny i udostępnianie ich dyrektorowi, 

władzom oświatowym oraz rodzicom, 

25) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 

26) zwracanie uwagi na posiadanie przez uczniów schludnego stroju szkolnego zgodnego  

z regulaminem uczniowskim, 

27) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje  

i zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

28) nauczyciel lub inny pracownik zespołu powinien zwrócić uwagę na osoby postronne 

przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie 

zespołu lub skierować tę osobę do dyrektora, 

29) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły  

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 

§65 

1. Nauczyciele obowiązkowo uczestniczą w pracach rady pedagogicznej. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej na zasadach 

określonych w art. 43 ust. 3 ustawy. 
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Rozdział 3 

Zadania zespołów nauczycielskich 

 

§66 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć 

zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu. 

3. Do zadań Zespołu należy: 

a) wybór podręczników oraz opracowanie programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania 

wyników nauczania, 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

e) wspólne opiniowania przygotowanych w szkole autorskich i innowacyjnych programów 

nauczania. 

 

Rozdział 4 

Zakres zadań wychowawczych 

 

§67 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

a) diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

b) opracowuje program wychowawczy, 

c) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

d) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

e) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
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f) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo –

wychowawczych ich dzieci, 

g) współdziała z rodzicami okazując im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

h) włącza rodziców w sprawy życia klasy i Zespołu, 

i) współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kazimierzy Wielkiej, 

j) kontroluje postępy w nauce swoich wychowanków, 

k) dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

l) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania 

i promowania, 

m) ustala ocenę z zachowania swoich uczniów po konsultacji z zespołem klasowym  

i nauczycielami, 

n) powiadamia o przewidywanych dla ucznia śródrocznych, rocznych stopniach poszczególnych 

zajęć edukacyjnych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej. 

4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne, plan wychowawczy, rozkład godzin wychowawczych. 

5. Wychowawca spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej, 

niż co 3 miesiące. 

6. O terminie spotkań decyduje dyrektor na wniosek wychowawcy. 

7. Informację o wywiadówkach przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowy przyjęty  

w Zespole, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia. 

8. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami. 

9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, ich rodziców  

i opiekunów prawnych o zasadach oceniania zachowania. 

10. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i śródrocznych wynikach w nauce ich 

dzieci określa Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

 

Rozdział 5 

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 

 

§68 

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma obowiązek: 

a) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 
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b) wspierać rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, 

otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego 

własnych doświadczeń, 

c) inicjować poczucie tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczyć 

współodpowiedzialności za własne zachowanie, 

d) zapewnić warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, tym samym przygotować je do 

efektywnego korzystania z nauk szkolnych, 

e) otaczać szczególną troską dzieci niepełnosprawne oraz zaspokajać potrzeby dzieci 

wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami. 

 

Dział V 

Uczniowie 

 

Rozdział 1 

Zasady rekrutacji uczniów 

 

§69 

1. Zespół przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do klasy pierwszej określa w porozumieniu  

z dyrektorem organ prowadzący. 

 

§70 

1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor. 

2. Obwód Zespołu Szkół obejmuje miejscowości wymienione w Uchwale Rady Miejskiej  

Nr …/…./2007 z dnia …. ……. 2007r. 

3. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum nie dłużej jednak, niż do ukończenia 18 roku 

życia. 

4. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci: 

a) z obwodu - w pierwszej kolejności, dzieci 3,4 i 5 – letnie, 

b) zamieszkałe poza obwodem – na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), gdy oddział 

przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, 

c) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  
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8 lat..Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

5. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie, 

b) zamieszkujące poza obwodem – na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

6. Do gimnazjum przyjmuje się młodzież: 

a) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Zespołu, 

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem Zespołu w przypadku, gdy Zespół dysponuje wolnymi 

miejscami. 

7. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Zespołu jest większa, niż 

liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Zespół kandydatów przyjmuje się na podstawie 

kryteriów uwzględniających: 

a) wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, 

b) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia 

ucznia, o którym mowa w pkt. 1, 

c) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczególnych wynikach 

sprawdzianu, o których mowa w odrębnych przepisach. 

8. Kryteria, o których mowa w ust. 7 podaje do wiadomości kandydatom dyrektor Zespołu, nie 

później, niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji. 

9. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu nie może być większa, niż liczba 

punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia. 

10. Przepisy ust. 7 pkt. 3 nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje  

w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu 

przyjmowani są do Zespołu niezależnie od kryteriów. 

12. Szczegółowe kryteria przyjmowania uczniów spoza obwodu określa Regulamin przyjmowania 

uczniów do Zespołu. 

 

§71 

1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
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a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w  którym dziecko kończy 6 lat. 

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

w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej. 

b. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie opinii psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza 

szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia tej samej szkoły na podstawie 

egzaminów  klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. Warunkiem udzielenia zezwolenia 

na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą jest możliwość uczestniczenia dziecka  

w zajęciach lekcyjnych, spowodowana między innymi udziałem w zgrupowaniu sportowym na 

szczeblu ogólnopolskim lub innymi bardzo ważnymi, udokumentowanymi przyczynami. 

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzone będą przez trzyosobowe zespoły nauczycieli w skład, 

których wejdą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciel egzaminujący i nauczyciel tego samego 

lub pokrewnego przedmiotu. Termin i miejsce egzaminów zostaną ustalone przez dyrektora  

w porozumieniu z rodzicami dziecka niezwłocznie po zakończeniu śródroczna i końca roku. 

 

§72 

1. Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące  

w obwodzie szkoły, a w szczególności: 

a) kontroluje wykonywanie obowiązku, 

b) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku. 

2. Organ Gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych 

przesłać dyrektorowi informację o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od  

3 do 15 lat. 

3. Obowiązek szkolny spełnia się również przez uczęszczanie do szkoły podstawowej specjalnej lub 

gimnazjum specjalnego. 
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4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych 

umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 

Rozdział 2 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§73 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami kształcenia, i z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

jego godności, 

c) korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

d) życzliwego, przedmiotowego traktowania ucznia w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,  

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce, 

h) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

i) korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, 

j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, 

k) korzystania ze świetlicy po zajęciach lekcyjnych, 

l) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową, 

m) reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach i zawodach, 

n) powiadamiania najpóźniej na 1 tydzień przed terminem o przewidywanej tematyce i czasie prac 

klasowych, sprawdzianów, 

o) uczestniczenia tylko w jednej całogodzinnej pracy klasowej, sprawdzianie w ciągu dnia.  

W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone trzy prace klasowe, sprawdziany. Kartkówka jako 
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forma kontroli wiadomości może być niezapowiedziana, jej czas pisania nie może przekroczyć 

20 minut. Ilość kartkówek w ciągu dnia i tygodnia jest dowolna i nie podlega limitowaniu, 

p) poznania oceny i zwrotu prac klasowych, sprawdzianów w terminie 2 tygodni (praca literacka  

3 tygodnie) od napisania. Dopiero po jej otrzymaniu uczeń może pisać następną pracę z tego 

przedmiotu, 

q) poinformowania przez nauczycieli przedmiotów na miesiąc przed datą zebrania 

klasyfikacyjnego rady pedagogicznej o ustalonych dla niego ocenach. 

r) Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem 

swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przebywania na 

nie punktualnie. 

2. Zasady oceniania, klasyfikowania i egzaminowania uczniów określa Regulamin 

Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

 

Rozdział 3 

Obowiązki ucznia 

 

§74 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania obowiązujących w Zespole przepisów, 

b) podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora i innych nauczycieli, 

c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu, 

d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odnoszeniu się do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Zespołu, 

e) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

f) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole, 

g) zmiany obuwia przy wejściu do Zespołu, 

h) rzetelnego pełnienia dyżurów klasowych, 

i) noszenia odpowiedniego, estetycznego stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych. 

j) przestrzegania noszenia na terenie Zespołu schludnego stroju szkolnego, zgodnego  

z regulaminami szkoły. 

k) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych (usprawiedliwienie uczeń 

zobowiązany jest przedłożyć na najbliższej godzinie wychowawczej) usprawiedliwienie 

powinno być sporządzone przez rodziców lub prawnych opiekunów w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Dokumentem usprawiedliwiającym jest 

również zwolnienie lekarskie. 
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l) nieskorzystania z urządzeń rejestracyjnych tj. telefonów komórkowych, aparatów 

fotograficznych, dyktafonów, odtwarzaczy MP3 itp. na terenie ZSS oraz w trakcie dowozów. 

m) na terenie zespołu zabronione są wszelkie działania agresywne i dyskryminacyjne skierowane 

do innej osoby. Zabrania się również używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

n) uważnego słuchania nauczyciela, nie rozpraszania uwagi kolegów, zabierania głosu tylko po 

upoważnieniu go do tego przez nauczyciela. 

o) przygotowywania się do zajęć tzn. odrabianie prac domowych ustnych i pisemnych, pisemnych 

także posiadanie podręczników i zeszytów przedmiotowych i odpowiednich przyborów 

szkolnych. 

p) godnego, kulturalnego zachowania się poza nią. 

q) bezwzględnego zakazu picia alkoholu, palenia papierosów oraz używania i innych środków 

odurzających. 

 

Rozdział 4 

Nagrody i kary 

 

§75 

1. Ucznia można nagradzać za: 

a) wybitne osiągnięcia w nauce, 

b) wzorową postawę, 

c) pracę społeczną na rzecz klasy i Zespołu, 

d) udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, 

e) aktywną działalność w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

a) pochwała wychowawcy wobec klasy, 

b) pochwała wychowawcy lub dyrektora w obecności uczniów Zespołu, 

c) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców, 

d) dyplom od dyrektora, 

e) nagroda książkowa, 

f) nagroda rzeczowa za udział w różnych konkursach. 

3. Wychowawca lub dyrektor może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej, niż jedną nagrodę. 

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej. 

6. Nagrody przyznaje dyrektor. 

7. Nagrody finansowane są przez radę rodziców lub Zespół. 
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8. Uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali z obowiązujących zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania przyznaje się 

świadectwo z wyróżnieniem. 

 

§76 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu oraz Regulaminu Zespołu uczeń może zostać ukarany: 

a) upomnieniem wychowawcy klasy, 

b) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 

c) upomnieniem lub naganą dyrektora, 

d) pozbawieniem pełnionych w organach Zespołu funkcji, 

e) zakazem reprezentowania Szkoły i Zespołu na zewnątrz, 

f) obniżeniem oceny z zachowania. 

2. Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być 

zastosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. Kary z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 nakłada dyrektor. 

5. O nałożonej karze informuje się rodziców. 

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może 

wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5. 

7. Dyrektor rozpatruje wniosek o odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

8. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor 

zaciąga opinii rady pedagogicznej. 

9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej Szkoły za szczególnie rażące naruszenie 

szkolnych obowiązków. 

10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje, jeżeli: 

a) uczeń otrzyma drugą ocenę nieodpowiednią z zachowania, 

b) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa, 

c) uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego działającego środka 

odurzającego uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Zespół, 

d) w sposób rażący – potwierdzony dokumentacją szkolną – uczeń nie wypełnia swoich 

obowiązków. 
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11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9 w okolicznościach 

określonych w ust. 10 za poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym przez 

nauczyciela, organ samorządu uczniowskiego albo radę rodziców. 

12. Szkołę, o którym mowa w ust. 9 wyznacza kurator oświaty. 

13. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10 określają odrębne przepisy. 

 

Dział VI 

Ocenianie uczniów 

 

Rozdział 1 

Zasady oceniania 

 

§77 

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe 

traktowanie wszystkich uczniów. 

2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów i wychowawcy w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum są 

zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych 

(okresowych), rocznych. 

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów i wychowawcy w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum są 

zobowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanym dla niego 

śródrocznych (okresowych) i rocznych ocenach. Szczegółowy sposób informowania określa 

odrębny regulamin. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców lub 

prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, możliwości 

składania egzaminu sprawdzającego, promocji warunkowej i o systemie odwoławczym. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 
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Rozdział 2 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

  

§78 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,  

b) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

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

uzdolnieniach ucznia,  

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,  

b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna z zachowania są ustalane w sposób 

określony w Statucie szkoły. 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

d) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych   

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

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

nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

  

Jawność oceny 

 

§79 

 Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program 

nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.  

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  z realizowanego 

programu nauczania,  
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b) Przedmiotowym Systemie Oceniania, dostępnym do wglądu w sekretariacie szkoły,  

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

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

uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją krótko uzasadnić.  

  

Tryb oceniania i skala ocen 

 

§80 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej: 

a) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, są ustalane według sześciostopniowej skali 

cyfrowej, wspólnej dla Zespołu Szkół. 

2. W ocenianiu wewnątrzszkolnym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum nie 

stosowane jest ocenianie opisowe ze wszystkich zajęć edukacyjnych. 

3. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali,  z następującymi 

skrótami literowymi:  

stopień celujący (cel) – 6  

stopień bardzo dobry (bdb) – 5  

stopień dobry (db) – 4 

stopień dostateczny (dst) – 3  

stopień dopuszczający (dop) – 2  

stopień niedostateczny (ndst) – 1  

4. Dopuszcza się stosowanie znaków: „plus” i „minus” w bieżącym ocenianiu, przy założeniu, że znak „+” 

odpowiada 0,5 wartości oceny, a znak „–” odpowiada 0,25 wartości oceny.  

5. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i roczna będzie 

wyrażona oceną w skali 1 – 6.  

6. Oceny bieżące  odnotowuje się w dzienniku w formie cyfrowej, zaś oceny śródroczne i roczne  – słownie, 

w pełnym brzmieniu.  

7. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco,  

a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez 

Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.  
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Ocenianie śródroczne 

 

§81 

A. Ocena bieżąca.  

1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być dokonywane 

systematycznie.  

2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu.  

3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić 

swoje osiągnięcia edukacyjne.  

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. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy  i umiejętności z trzech 

ostatnich lekcji, trwające do dwudziestu minut).  

7. Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę: za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace 

pisemne, zadania domowe, aktywność, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp. 

B. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.  

1. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych.  

2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną  godzinę lekcyjną. Są 

obowiązkowo poprzedzone lekcją powtórzeniową.  

3. Terminy prac klasowych są odnotowywane przez nauczyciela w dzienniku z jednotygodniowym 

wyprzedzeniem, z zachowaniem zasady, że w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie 

trzy prace klasowe, jedną w ustalonym dniu.   

4. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu 

napisania pracy. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.  

5. 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.  

  

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji 

 

§82 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej  w przedmiotowym systemie 

oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze. Skrót „np” nauczyciel wpisuje do dziennika.  

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

Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika na życzenie ucznia.  
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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  na 

życzenie ucznia.  

  

Wymagania edukacyjne 

 

§83 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są  

w przedmiotowych kryteriach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe  z uwzględnieniem 

specyfiki klasy, przy czym podczas klasyfikacji rocznej:  

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez 

nauczyciela w danej klasie,  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie 

przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela  

 uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, 

osiągnięcia,  

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,  

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela   

w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie 

programowej,  

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne,  

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela   

w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,  

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

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
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 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 

(z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),  

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

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas 

programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej,  

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 

lub psychologicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki, zajęć technicznych i zajęć 

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przypadku wychowania fizycznego 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę 

na rzecz kultury fizycznej. 

6. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego i informatyki, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych  

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

„zwolniona”. 

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

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazania co 

uczeń robi dobrze , co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

8. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia  

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub  

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.  
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9. Uczeń niepełnoletni może być zwolniony z zajęć określonych w pkt. 4 i 6, jeżeli jego rodzice wystąpią do 

dyrektora Szkoły z podaniem, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia  

w czasie jego nieobecności na zajęciach. 

10.  Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć określonych w pkt. 4 i 6 po otrzymaniu decyzji Dyrektora 

szkoły.  

  

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

§84 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.  

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 semestru, a roczne na koniec II semestru.  

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 semestru.  

5. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie  

art. 13 ust. 3 są ocenami opisowymi. 

6. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia o przewidywanej 

dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej ocenie 

zachowania oraz wpisują je do dziennika.  

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazania przynajmniej jednemu  z rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia informacji o przewidywanych dla niego rocznych(śródrocznych) ocenach z zajęć 

edukacyjnych i ocenie zachowania podczas spotkania  z rodzicami lub indywidualnie.  

8. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną nauczyciel wystawiający ją przekazuje  w wyznaczonym 

terminie informację wychowawcy, a ten informuje o tym rodziców podczas zebrania (rodzic potwierdza 

informację własnoręcznym podpisem w dzienniku lub na kartce z propozycją ocen). W przypadku 

nieobecności rodziców wychowawca przesyła informację listem poleconym za pośrednictwem sekretariatu 

– odnotowuje w dzienniku korespondencji.  

9. W przypadku zagrożenia nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania wychowawca informuje  o tym 

rodziców podczas zebrania. W przypadku nieobecności rodziców wychowawca przesyła informację listem 

poleconym za pośrednictwem sekretariatu – odnotowuje w dzienniku korespondencji.  

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

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

szansę uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.  
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11. Promowanie w klasach I – III szkoły podstawowej. 

a) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii 

rodziców ucznia  lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

b) na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić  

o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  

  

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

 

§85 

1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej.  

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

z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.  

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko  w przypadku, 

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

lub od niej wyższa.  

4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy. 

5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;  

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

niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.  

6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z prośbą  do nauczyciela przedmiotu   w ciągu  

7 dni od terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

7. Nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny, jeśli wszystkie warunki 

wymienione w pkt. 5 zostały spełnione.  

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt. 5. prośba ucznia zostaje 

odrzucona.  

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.  
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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.  

  

Egzamin klasyfikacyjny 

 

§86 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany 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 pkt. 1 absencji.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego 

rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

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

najwyższej lub nie kończy Szkoły.  

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny 

tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.   

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły.  

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

informatyki, zajęć komputerowych, plastyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz 

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

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1 – 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 5 przeprowadza komisja, powołana przez 

Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  
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a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji,  

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.  

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

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona  i nazwiska 

nauczycieli, o których mowa w pkt. 10 lub skład komisji (w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 5), 

termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego 

oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

z zastrzeżeniem pkt. 15 oraz § 8.  

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono ocenę niedostateczną, może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego.  

  

Egzamin poprawkowy 

 

§87 

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

zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

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

ustalonym przez dyrekcję Szkoły.  

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

informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych i zajęć 

artystycznych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  

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

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

7. W skład komisji wchodzą:  

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

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  

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

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

egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym.  
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9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna 

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.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.  

13. 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.  

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

  

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

 

§88 

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 terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

2. 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. \ 

3. W skład komisji wchodzą:  

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

komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne.  

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3, 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.  

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

ustalonej wcześniej oceny.  

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

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  
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7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2,  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły.  

10. Przepisy 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.  

  

Ocena zachowania 

 

§89 

1. Ocena zachowania ustalana jest na podstawie „Kryteriów oceny z zachowania ZSS w Wielgusie”.  

2. Przy ocenie zachowania uwzględnia się samoocenę ucznia oraz opinie nauczycieli.  

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu Gimnazjum przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.   

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

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.    

5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

6. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami 

opisowymi. 

7.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  w szczególności:  

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom.  

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi 

odpowiednikami cyfrowymi:  



Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie 

46 
 

wzorowe – 6  

bardzo dobre – 5   

dobre – 4   

poprawne – 3   

nieodpowiednie – 2   

naganne – 1   

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

10. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz 

uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny 

zachowania.  

11. 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 terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych.  

12. 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.  

13. W skład komisji wchodzą:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji,  

b) wychowawca klasy,  

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,  

d) pedagog,  

e) psycholog,  

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,  

g) przedstawiciel Rady Rodziców.  

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

15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik 

głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz  z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia.  

  

Kryteria oceny z zachowania ZSS w Wielgusie 

 

§90 

Ocenę zachowania ustala się uwzględniając następujące kryteria:   

1. ZACHOWANIE WZOROWE otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Zespołu; 
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b)  potrafi z pełnym zaangażowaniem budować zespół klasowy, wspierając w tym wychowawcę; 

c) wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą; 

d) współorganizuje lub bierze aktywny udział w klasowych i szkolnych uroczystości oraz pozalekcyjnych 

formach aktywności (np. zawody sportowe, akcje charytatywne na rzecz potrzebujących itp.); 

e) dba o piękno mowy ojczystej i kulturę osobistą, ubiera się estetycznie, a jeżeli okoliczności tego 

wymagają odświętnie; 

f) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 

g) pomaga słabszym uczniom w nauce; 

h) swoją postawą propaguje zdrowy styl życia, bierze udział w działaniach profilaktycznych; 

i) zawsze wzorowo zachowuje się poza szkołą; 

j) ma stuprocentową frekwencję lub usprawiedliwione wszystkie opuszczone lekcje. Nie spóźnia się na 

lekcje (usprawiedliwieniu podlegają nieobecności i spóźnienia); 

k) wykazuje się innowacyjnością i aktywnością na wszystkich etapach tworzenia projektu edukacyjnego; 

jego postawa wobec pozostałych członków zespołu jest nacechowania życzliwością i chęcią pomocy.    

2. ZACHOWANIE BARDZO DOBRE otrzymuje uczeń, który: 

a) sumiennie wypełnia obowiązki ucznia określone w Statucie Zespołu; 

b) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, jest zawsze przygotowany do lekcji; 

c) jego zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń; 

d) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy i szkoły, bierze udział w ich działalności poza 

zorganizowanym procesem kształcenia; 

e) dba o piękno mowy ojczystej i kulturę osobistą, ubiera się estetycznie, a jeżeli okoliczności tego 

wymagają odświętnie; 

f) bardzo dobrze zachowuje się wobec pracowników szkoły i rówieśników; 

g) swoją postawą propaguje zdrowy styl życia, dba o bezpieczeństwo swoje i innych; 

h) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

i) aktywnie i systematycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego; współpracuje w zespole  

i terminowo wywiązuje się  z powierzonych mu zadań; 

j) systematycznie uczęszcza do szkoły; dostarcza usprawiedliwienia w terminie (bezpośrednio po 

powrocie do szkoły, ale nie później niż  w ciągu 5 dni roboczych); 

k) uczeń nie może otrzymać oceny śródrocznej (rocznej) zachowania, wyższej niż ocena bardzo dobra, 

jeżeli w danym semestrze liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 5; 

l) Spóźnienia nieusprawiedliwione przeliczane są na nieusprawiedliwione godziny lekcyjne wg zasady:  

3 spóźnienia = 1 godzina lekcyjna. 

3. ZACHOWANIE DOBRE otrzymuje uczeń, który: 

a) wypełnia obowiązki ucznia określone w Statucie Zespołu; 

b) stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 

c) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy i szkoły; 

d) jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, a ewentualne uwagi są respektowane i służą poprawie; 
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e) dba o piękno mowy ojczystej i kulturę osobistą, ubiera się estetycznie, a jeżeli okoliczności tego 

wymagają odświętnie; 

f) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami; 

g) dba o porządek i czystość w szkole, jest zdyscyplinowany i wypełnia obowiązki dyżurnego; 

h) bierze udział w uroczystościach szkolnych i imprezach okolicznościowych; 

i) okazuje szacunek wobec pracowników szkoły i rówieśników; 

j) bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego; współpracuje w zespole i wypełnia powierzone mu 

zadania; 

k) stara się dostarczyć usprawiedliwienia nieobecności w terminie (bezpośrednio po powrocie do szkoły, 

ale nie później niż  w ciągu 5 dni roboczych); 

l) uczeń nie może otrzymać oceny śródrocznej (rocznej) zachowania, wyższej niż ocena dobra, jeżeli  

w danym semestrze liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 10.    

4. ZACHOWANIE POPRAWNE otrzymuje uczeń, który: 

a) nie narusza postanowień zawartych w Statucie Zespołu; 

b) stara się być przygotowany do lekcji; 

c) nie bierze udziału w życiu szkoły, klasy, w działalności poza zorganizowanym procesem kształcenia; 

d) stara się zachowywać zgodnie z przyjętymi zasadami, a w przypadku niewłaściwego postępowania 

przyjmuje konsekwencje i podejmuje wysiłek poprawy; 

e) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów; 

f) dba o zdrowie i higienę swoją i innych; 

g) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych; 

h) dba o estetykę stroju; 

i) sporadycznie zdarza mu się być nieuprzejmym wobec dorosłych lub zwracać się do kolegów w sposób 

niekulturalny; 

j) nie zawsze dba o kulturę języka; 

k) bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego, ale jego praca wymaga ciągłego monitorowania,  

a nawet interwencji opiekuna; 

l) dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w terminie (bezpośrednio po powrocie do szkoły, ale nie 

później niż w ciągu 5 dni roboczych). 

m) Uczeń nie może otrzymać oceny śródrocznej (rocznej) zachowania, wyższej niż ocena poprawna, jeżeli 

w danym semestrze liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 15.    

5. ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE otrzymuje uczeń, który:  

a) narusza postanowienia zawarte w Statucie Zespołu, łamie zarządzenia dyrekcji i rady pedagogicznej; 

b) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przejawia wyjątkową bierność na zajęciach lekcyjnych, nie 

przygotowuje się do lekcji; regularnie opuszcza wybrane lekcje; 

c) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, dezorganizuje życie klasy; 

d) lekceważąco odnosi się do upomnień wychowawcy, nauczycieli i dyrekcji; 

e) nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
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f) nie dba o dobro i tradycje szkoły; 

g) lekceważy uroczystości szkolne, nie dba o estetykę wyglądu i higienę osobistą; 

h) cechuje go brak kultury osobistej, jego strój jest często niestosowny do okoliczności i miejsca, używa 

wulgaryzmów; 

i) narusza godność i dobro innych, jest niekulturalny wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub 

rówieśników; 

j) nie dba o mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów; 

k) naraża zdrowie i życie własne oraz rówieśników; 

l) złożył deklarację o przystąpieniu do projektu edukacyjnego, ale ma trudności z terminowym 

wywiązywaniem się z powierzonych mu zadań lub obciąża ich wykonaniem pozostałych członków 

zespołu; 

m) nie dostarcza usprawiedliwień nieobecności w terminie (bezpośrednio po powrocie do szkoły, ale nie 

później niż w ciągu 5 dni roboczych); 

n) uczeń nie może otrzymać oceny śródrocznej (rocznej) zachowania, wyższej niż ocena nieodpowiednia, 

jeżeli w danym semestrze liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 30.   

6. ZACHOWANIE NAGANNE otrzymuje uczeń, który: 

a) odmawia wypełniania obowiązków ucznia określonych w Statucie Gimnazjum; 

b) nie reaguje na uwagi nauczycieli dotyczące jego wiedzy i zachowania, odmawia wykonywania poleceń; 

c) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia rówieśników oraz pracowników szkoły; 

d) bierze udział w bójkach, kradzieżach; 

e) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi; 

f) dewastuje mienie szkolne, społeczne; 

g) stosuje wyłudzanie, zastraszanie; 

h) zdarzyło mu się przebywać w szkole lub na imprezie szkolnej pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających, być w ich posiadaniu na terenie szkoły; 

i) namawiać innych do tego; pośredniczyć w handlu niedozwolonymi używkami; 

j) cechuje go brak kultury osobistej, jest arogancki, wulgarny, bezkrytyczny; 

k) ma udowodniony konflikt z prawem; 

l) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego; 

m) nie dostarcza usprawiedliwień nieobecności w terminie, wagaruje; 

n) w semestrze liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 50.   

 

Promowanie i ukończenie Szkoły. 

 

§91 

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, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4. 
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2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  

z jednych obowiązujących zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej Szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczeń kończy Szkołę: 

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach 

programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, 

b) w przypadku ucznia Gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku 

ucznia szkoły podstawowej do sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. 

7. Uczeń Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego (sprawdzianu)  

w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę  oraz przystępuje do egzaminu 

gimnazjalnego (sprawdzianu) w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt. 7. 

8. W szczególnych wypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

(sprawdzianu) egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do dnia  

20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do (sprawdzianu) egzaminu gimnazjalnego lub 

odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) ucznia. 

9. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

10. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez 

kuratora oświaty. 
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Dział VII 

 

Postanowienia końcowe 

 

§92 

1. Świadectwa szkolne Samorządowej Szkoły Podstawowej opieczętowuje się dużą okrągłą 

pieczęcią z wizerunkiem orła w koronie i napisem Zespół Szkół Samorządowych Samorządowa 

Szkoła Podstawowa w Wielgusie. Legitymacje uczniowskie i pracownicze – małą okrągłą 

pieczęcią, z wizerunkiem orła w koronie i napisem w otoku Samorządowa Szkoła Podstawowa  

w Wielgusie. 

2. Świadectwa szkolne Publicznego Gimnazjum Samorządowego opieczętowuje się dużą okrągłą 

pieczęcią, z wizerunkiem orła w koronie i napisem Zespół Szkół Samorządowych Publiczne 

Gimnazjum Samorządowe w Wielgusie. Legitymacje uczniowskie i pracownicze – małą okrągła 

pieczęcią z wizerunkiem orła w koronie i napisem w otoku Publiczne Gimnazjum Samorządowe 

w Wielgusie. 

3. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Szkoły lub Rada 

Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, gdy w Zespole nie 

działa Rada Szkoły. 

4. Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały 

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej. 


