
 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA                    

W BOGUCICACH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Podstawa prawna: 

 

§ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 

§ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze 

zm.), 

§ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 4 ze zm.), 

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 

502 ze zm.), 

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35 poz. 222    

ze  zm.),  

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895 ze zm.), 

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogól-

nego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stop-

nia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształce-

nia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1679 ze zm.), 

§ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 

ze zm.), 

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach,  szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 322 ze zm.) , 

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów              

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 372 ze zm.), 

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176 poz. 1051 ze zm.), 

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
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niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652 ze zm.), 

§ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 372 ze zm.). 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Pełna nazwa szkoły to: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach. 

2. Szkoła Podstawowa w Bogucicach jest szkołą publiczną. 

3. Siedziba szkoły znajduje się w Bogucicach 83, 32-711 Bogucice. 

4. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.  

Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy: SP w Bogucicach. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bochnia. 

6. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w Urzędzie Gminy Bochnia na  

 ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia. 

7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie. 

8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

9. Granice obwodu szkoły ( miejscowości): Bogucice, Bessów, Cerekiew, Zatoka. 

10. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i składa się z dwóch etapów: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna, 

2)  II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII. 

11. (uchylono) 

12. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. 

 

§ 2 

Przepisy definiujące 

 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza 

 w Bogucicach, 

2) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewi-

cza w Bogucicach, 

3) Wicedyrektorze - rozumie się przez to Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Bogucicach, 
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4) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkole, 

5) rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem, 

6) uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny 

 w szkole, 

7) wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki               

wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy, 

8) Radzie Pedagogicznej - rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły, 

9) Samorządzie Uczniowskim - rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły, 

10) Radzie Rodziców - rozumie się przez to Radę Rodziców szkoły. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§ 3 

Cele i zadania 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu 

profilaktyczno-wychowawczego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach,                                                         

z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

1) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

2) zapewnia możliwość nauki religii lub etyki, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim, 

4) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

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

5) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

6) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy 

wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

7) promuje zdrowy tryb życia. 

 

2. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły są określone przez: 
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1) Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, obowiązujący    

przez przynajmniej cały etap edukacyjny, które dyrektor szkoły podaje do publicznej 

wiadomości. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela 

lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub 

szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić         

w trakcie roku szkolnego. 

2)  Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy. 

 

3.   Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

3)  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne 

zajęcia wspomagające rozwój dziecka, 

4)  zajęcia świetlicowe. 

 

§ 4 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

 

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

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) ze szczególnych uzdolnień, 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) z zaburzeń komunikacji językowej, 

7) z choroby przewlekłej, 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 



 8 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

2.  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej uczniów, 

5) porad  i  konsultacji. 

 

3.  Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie 

warsztatów i szkoleń. 

4.  Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,           

językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji 

i ochrony zdrowia.  

5.  Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.                

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pla-

nowanie i koordynowanie  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,                 

w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w spra-

wie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-

pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecz-

nym. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem 

zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami. 

 

6.  Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
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godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.  O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców       

ucznia. 

 

§ 5 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły 

 

1. Celem szkoły jest pełna realizacja celów programowych poszczególnych zajęć edukacyj-

nych z uwzględnieniem podstaw programowych, troska o przydatność zdobywanej wiedzy 

i nabywanych umiejętności. 

2. Uczeń wspomagany jest we wszechstronnym rozwoju w toku procesu dydaktycznego                

w szczególności poprzez: 

1) przyjęcie zasady, że uczeń a nie program nauczania jest podmiotem procesu edukacyjnego, 

2) pobudzenie i inspirowanie ucznia do samodzielnej pracy, 

3) stosowanie aktywizujących metod  nauczania i  unikanie werbalizmu, 

4) promocję czytelnictwa i włączenie biblioteki szkolnej do procesu edukacyjnego, 

5) zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, 

6) przestrzeganie zasady indywidualizacji wymagań, 

7) pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym przez motywowanie go do samodzielnych po-

szukiwań twórczych, pomoc w zdobywaniu przez niego potrzebnej literatury, opiekę ze 

strony nauczyciela, promowanie talentów w szkole i środowisku, 

8) otoczenie opieką uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi i trudnościami w nauce przez ści-

słą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, dostosowanie wymagań eduka-

cyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, zapewnienie opieki 

pedagoga, popularyzowanie wśród nauczycieli i rodziców wiedzy z zakresu praw rozwoju 

i potrzeb psychicznych dzieci młodzieży, 

9) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnic-

twu w życiu gospodarczym, 
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10) dokonywana jest stała ewaluacja szczegółowych warunków i sposobów oceniania we-

wnątrzszkolnego, 

11) uczniom szczególnie zdolnym umożliwia się podjęcie indywidualnego toku i programu 

nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami pod warunkiem dysponowania przez 

szkołę odpowiednimi środkami finansowymi. 

 

3. Uczeń ma możliwość rozwijania swych zainteresowań poprzez uczestniczenie w zajęciach 

kół przedmiotowych i kół zainteresowań. 

4. W szkole odbywają się następujące zajęcia uwzględniające szczególne potrzeby rozwo-

jowe uczniów: rewalidacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, dydaktyczno - wyrównawcze, 

korekcyjno – kompensacyjne, nauka pływania. Zajęcia te odbywają się pod warunkiem 

dysponowania przez szkołę odpowiednimi środkami finansowymi. 

5. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z: 

1)  pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

2)  biblioteki, 

3)  świetlicy, 

4)  zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

5)  stołówki szkolnej, 

6)  placu rekreacyjnego i boiska szkolnego. 

 

6. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne, tzn. nowatorskie rozwiązania  progra-

mowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz 

eksperymenty, które służą podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole. 

1) innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie bądź wybrane zajęcia edukacyjne, 

całą szkołę, oddział lub grupę. 

2) uchwałę w sprawie innowacji podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu: 

a)  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w procesie wdrażania innowacji, 

b)  opinii Rady Rodziców, 

c)  pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na jej wprowadzenie 

  w szkole. 
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Rozdział III 

Organy szkoły 

§ 6 

Organy szkoły 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Wicedyrektor Szkoły, 

3) Rada Pedagogiczna, 

4) Samorząd Uczniowski, 

5) Rada Rodziców. 

 

§ 7 

Kompetencje Dyrektora Szkoły 

 

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących  nauczycielami. 

2. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Wicedyrektorem, Radą 

Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

4.  Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach 

ich kompetencji, 
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5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły ponosi  odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę szkoły, 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom            

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) odpowiada za właściwą organizację, przebieg sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole, 

8) przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły, 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie            

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

10) zawiera umowy z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za 

wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym. 

11) przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie przez 

wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania. 

12) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności 

nauczyciela. 

 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły obowiązki pełni Wicedyrektor Szkoły lub 

wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel z grona pedagogicznego. 

 

§ 8 

Zadania Rady Pedagogicznej 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor i wszyscy 

zatrudnieni w niej nauczyciele. 

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

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 
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4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5. Przewodniczącym  Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

9. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły. 

10. Kompetencje Rady Pedagogicznej obejmują w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do uchwalenia 

Radzie Rodziców. 

 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 9 

Samorząd Uczniowski 
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1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych 

w regulaminie. 

2. Organy samorządu  są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi, 

Wicedyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania  własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu                 

z Dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

 

§ 10 

Rada Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - 

profilaktycznego przygotowanego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb 

i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Program ma być dostosowany 

do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmować treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organowi 

prowadzącemu, 

4) wnioskowanie u Dyrektora Szkoły o zajęcia dodatkowe, 

5) organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły, 

6) wyrażanie opinii o pracy nauczycieli, 

7) opiniowanie dni wolnych. 

 

§ 11 

Zasady współpracy między organami szkoły 

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi 

 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im 

kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz 

nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organy szkoły 

przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia włączenia się 

do jego realizacji. 

2. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, 

pod warunkiem, że posiedzenie jest tajne. 

3.    Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję. 

4. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze 

uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu prowadzącego. 

5. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni. 

6. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego 

nadzór nad szkołą. 

7. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co 

najmniej 2/3 członków. 
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Rozdział IV 

Organizacja szkoły 

§ 12 

Organizacja szkoły 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych 

warunkach demograficznych. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu 

ogólnego tygodniowego czasu zajęć. 

4. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu procesów dydaktycznych za pomocą dziennika 

elektronicznego. Zasady i regulamin dotyczący jego funkcjonowania stanowi załącznik nr 

2 do statutu. 

 

§ 13 

Szczegółowa organizacja zajęć 

 

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

arkusz organizacji szkoły sporządzony przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne 

elementy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w 

sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

 

§ 14 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

 

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa załącznik nr 1 do statutu.  

Zmiana zasad wymaga uchwały rady pedagogicznej. 

 

§ 15 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego 

zadaniem jest: 
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1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                         

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia, 

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

3) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej, 

4) udzielanie indywidualnych porad  uczniom i ich rodzicom, 

5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego; 

 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                       

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

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

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

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

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                    

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

3. Nadzór nad pracą doradcy zawodowego sprawuje Dyrektor. W przypadku braku doradcy 

zawodowego w szkole lub placówce, Dyrektor Szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, 

wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa 

w ust. 2. 

4. Dyrektor Szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, zatwierdza program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

5. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI obejmują orientację 

zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień. 
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6. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu wspieranie 

uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego 

etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień                                    

i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

7. Za realizację treści zawartych w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego 

odpowiedzialni są̨ wszyscy nauczyciele i wychowawcy uczący w klasach I-VIII, doradca 

zawodowy oraz pedagodzy. 

8. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) w klasach I–VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, 

2) w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, 

3) w klasach I-VIII na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem, 

4) we wszystkich klasach w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie 

przez uczniów pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, lub                  

w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

 

§ 16 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb           

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę 

możliwości, wiedzy o regionie. 

2. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni oraz czytelni pełniącej funkcję centrum 

multimedialnego. 

3.  Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele i inni pracownicy; 

3) rodzice; 

4)  inne osoby – za zgodą Dyrektora. 

 

4.  Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

5.  Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

6.  Zadaniem bibliotekarza jest: 
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1)  gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów   

bibliotecznych zgodnie z Regulaminem biblioteki, 

2)  obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej, 

3)  podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

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

z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów i innymi instytucjami 

pozaszkolnymi, 

5)  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

6)  kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych, 

7)  organizacja wystaw okolicznościowych, 

8)  prowadzenie dokumentacji pracy. 

 

7.  Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, 

w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 

i po ich zakończeniu. 

8.  Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki. 

 

§ 17 

Zasady organizacji  zajęć dodatkowych, form opieki i pomocy uczniom 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzone przez 

nauczycieli tych przedmiotów. 

2. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez rodziców 

stosownego oświadczenia. 

3. Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, koła naukowe, zajęcia sportowe. 

4. Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom 

pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową. 

5. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności poprzez 

uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych 

stron uczniów.  

Działanie poradni ma na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły. 

6. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące 

nauczania i wychowania. 
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7. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz 

spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba. 

 

§ 18 

Świetlica szkolna 

 

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki             

w szkole. 

 

2.  Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach ustalonych na początku danego 

roku szkolnego. 

3.  Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców 

deklaracji. 

4.  Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc 

w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki. 

5 Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) udzielenie pomocy w nauce, 

2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu, 

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, 

wychowawcą klasy, 

4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, 

5) rozwijanie zainteresowań uczniów. 

 

6.  Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do: 

1) stworzenia rocznego programu pracy świetlicy, 

2) prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy, 

3) stworzenia regulaminu świetlicy, 

4) opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy. 

 

§ 19 

Działalność stołówki szkolnej 
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1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspie-

rania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole działa stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrek-

tor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o któ-

rych mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od 

tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części  opłat, o któ-

rych mowa w ust. 3 w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub 

szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

 

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 

5, Dyrektora Szkoły, w której zorganizowano stołówkę. 

 

Rozdział V 

Pracownicy szkoły 

§ 20 

Zadania nauczycieli 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek 

zespołu. 

4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych  ma 

prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

5. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać   

nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom 

w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia 

i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
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§ 21 

Prawa nauczyciela 

 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci, 

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób, 

3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy, 

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 

5) wynagrodzenia za swoją pracę, 

6) urlopu wypoczynkowego, 

7) dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach. 

 

§ 22 

Obowiązki nauczyciela 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu  Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka, 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

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

6) traktować uczniów z szacunkiem, 

7) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim, 

8) planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania, 

9) pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, 

studiach podyplomowych, 

10) wykorzystywać różne metody nauczania, 

11) prowadzenia dziennika elektronicznego. 
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§ 23 

Zadania wychowawcy 

 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia, 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem, 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

 

5.  Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z Dyrektorem, nauczycielami, 

pedagogiem szkolnym, rodzicami. 

6. Wychowawca: 

1) informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia, 

2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzicami celem 

rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności 

podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce, 

3) wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia, 

4) udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi. 

5) organizuje i prowadzi spotkania wywiadowcze oraz zebrania tematyczne. 

 

7.  Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

1) prowadzi dziennik elektroniczny 

2) prowadzi arkusze ocen, 

3) wypisuje świadectwa, 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

 

8.  Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do 

jego pracy. 
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9.  Zmiany wychowawcy dokonuje Dyrektor Szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego 

dnia danego miesiąca. 

10.  Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie 

może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia. 

 

§ 24 

Pracownicy niepedagogiczni 

 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

 

§ 25 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

 

1. Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być: 

1) nauczyciel, 

2) inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy          

w szkole oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy. 

 

2.  Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy: 

1) szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) analiza stanu bezpieczeństwa w szkole i sporządzanie w tym zakresie raportu z wnioskami 

oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej dwa razy  w roku lub częściej, 

o ile zachodzi potrzeba, 

3) opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie o ich 

przestrzeganie, 

4) prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora. 

 

Rozdział VI 

Uczniowie szkoły 

§ 26 

Rekrutacja uczniów 
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1. Zasady rekrutacji uczniów określa Regulamin Rekrutacji uczniów do oddziałów szkoły 

podstawowej. 

 

§ 27 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu szkoły, 

2) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, Internet), 

3) informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał, 

4) opieki podczas pobytu w szkole, 

5) ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

6) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony 

danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, 

osobistej ucznia, 

7) wyrażania poglądów, przekonań i opinii, 

8) rozwijania zainteresowań i umiejętności, 

9) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad 

przedmiotowych, 

10) sprawiedliwej oceny wiedzy, 

11) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, zbiorów biblioteki, 

12) znajomości na bieżąco swoich ocen, 

13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

14) pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego . 

 

2.  Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a w szczególności: 

1) szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, 

bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych), 

2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu 

i przemocy w szkole, 

3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki 

wynikające z nieobecności, 
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4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni informatycznej, biblioteki, 

szatni, sali gimnastycznej, świetlicy oraz jadalni), 

5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych, 

6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania, 

7) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w terminie dwóch tygodni,             

w określonej formie, 

8) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój (zakaz noszenia ubrań wyzywających, 

obowiązek noszenia obuwia zamiennego). 

 

3.  Uczeń: 

1) nie może używać  na terenie szkoły telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających.  

W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać w wyżej wymienionych urządzeń ale 

tylko za zgodą nauczyciela. 

2) może przynieść do szkoły przedmioty wartościowe (np. laptopy, tablety) za zgodą 

rodziców oraz na ich odpowiedzialność, 

3) nie może opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 

 

4.  Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej 

szkoły: 

1) w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar w przypadku: 

a) posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, 

b) naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli), 

c) spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, alkoholu,             

d) przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji. 

2)  bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w statucie w przypadku 

orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie kradzieży i rozboju. 

 

§ 28 

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Wśród uczniów klasy ósmej wybierany jest „uczeń roku”, czyli uczeń z najwyższą średnią 

ocen, z co najmniej bardzo dobrym zachowaniem. W przypadku większej ilości uczniów z 

tą samą średnią ocen i taką samą oceną z zachowania, bierze się pod uwagę inne osiągnięcia 

na rzecz szkoły. Regulamin znajduje się w odrębnej dokumentacji szkoły.  
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2. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia co najmniej 

4,75) oraz wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. 

3. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, 

Samorządu Uczniowskiego lub klasowego. 

4. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, 

wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej. 

5. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do 

Dyrektora Szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody. 

6. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie pięciu dni od ich 

otrzymania oraz informuje ucznia lub jego opiekunów prawnych o sposobie rozpatrzenia 

zastrzeżeń. 

 

§ 29 

Rodzaje kar 

 

1. Szkoła nie stosuje kar cielesnych. 

2. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

1) stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły, 

2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego, 

3) dokonanie kradzieży, 

4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, 

5) wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły, 

6) łamanie regulaminów obowiązujących w szkole. 

 

3. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna. 

4. Kara może być udzielona w formie: 

1) upomnienia wychowawcy, 

2) upomnienia dyrektora szkoły, 

3) nagany, 

4) obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień, 

5) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

6) zawieszenia w prawach ucznia, 

7) skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły w przypadku 

prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzież, rozbój). 
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5. Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

w przypadku: 

1) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów, 

2) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły, 

3) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów. 

 

6. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

7. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary, o której mowa w ust. 4, do 

Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary. 

8. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 7, Dyrektor powołuje komisję 

składającą się z wychowawcy oraz pedagoga szkolnego. 

9. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 7, w terminie siedmiu dni od 

powołania i wyraża opinię w sprawie. 

10. Na postawie opinii, o której mowa w ust. 9, Dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary 

lub jej zniesieniu 

 

Rozdział VII 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole 

§ 30 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

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

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

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

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

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

podczas przerw międzylekcyjnych. 

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

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 
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niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 

podczas zajęć; 

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie                                  

z harmonogramem dyżurów; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: 

informatyki lub chemiczna, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za 

prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim 

uczniów. 

5. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

6.  Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

7.  Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, wychowawca klasy 

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

podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. Odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo ucznia w tym czasie ponosi rodzic/opiekun prawny. 

 

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

lekcji uczniów zwolnić. 

9.  Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

szkoły. 

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

zawiadamia w pierwszej kolejności Dyrektora Szkoły. 

11. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

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

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

 

§ 31 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia demoralizacją 
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1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki: 

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły. 

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.                

W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal                                      

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich). 

5) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.),                        

a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia 

sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel 

instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1)  Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2)  Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie, 

3)  Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego stawienia się w szkole. 

4)  Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej. 
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5)  Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy 

przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia                       

i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

6)  Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.             

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia 

ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na 

czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia 

zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

7)  Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń przed ukończeniem 18 lat znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to Dyrektor Szkoły ma 

obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

 

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, 

próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo 

znaleziona substancja należy, 

2)  powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły wzywa policję, 

3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1)  Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, Dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie 

dla policji. 

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia               
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i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa rodziców/opiekunów ucznia oraz 

policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

§ 32 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów 

 

1.  Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo                

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

przez nią. 

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

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1)  systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 

reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji, 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania                               

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy, 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 

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

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły), 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

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

7)  niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów. 

 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę,                    

w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. 
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4.  Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je 

przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5.  Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego, sale lekcyjne wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6.  Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

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

zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki 

ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 

warunków pracy. 

 

Rozdział VIII 

Ceremoniał szkoły 

§ 33 

Ceremoniał szkolny 

 

1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny. 

2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach 

państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych. 

3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione 

są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca. 

4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 

scenariuszem. 

5. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do 

wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 

6. Szkoła posiada własny sztandar. 

7. Sztandar znajduje się w zamykanej gablocie i udostępniany jest na uroczystości szkolne: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) ślubowanie klas pierwszych, 

3) uroczystości patriotyczne, 

4) zakończenie roku szkolnego, 
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5) inne według potrzeb. 

 

8. Godło znajduje się w każdej z sal lekcyjnych. 

9. Poczet sztandarowy wybierany jest spośród uczniów na każdy rok szkolny. 

10. Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczego po trzy osoby w każdym. 

11. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, dlatego w jego skład wchodzą 

uczniowie o wzorowej postawie. 

12. Kandydatów do pocztu sztandarowego przedstawiają wychowawcy klas Dyrektorowi 

Szkoły na początku czerwca danego roku szkolnego. 

13. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych następuje uroczyste 

przekazanie pocztu sztandarowego następcom. 

14. W poczcie sztandarowym uczniowie  ubrani są w stroje zakupione przez szkołę                              

i przeznaczone do tego celu (toga i biret), 

15. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało-czerwone szarfy, 

2) białe rękawiczki. 

 

16. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje poczet 

sztandarowy. 

17. Uroczystości prowadzi dyrektor szkoły. 

18. Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom. 

 

§ 34 

Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego 

 

1. Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego: 

1) wejście Dyrektora Szkoły i zaproszonych gości na akademię, 

2) wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu: na komendę prowadzącego 

„Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i przyjmują postawę zasadniczą, poczet 

sztandarowy wchodzi na salę, po zatrzymaniu pocztu sztandarowego w ustalonym miejscu 

prowadzący daje komendę: „Do hymnu”, po czym następuje odśpiewanie hymnu 

Rzeczypospolitej Polskiej, po odśpiewaniu hymnu prowadzący wydaje komendę: „Po 

hymnie ” i „Spocznij”. 

3) przemówienie Dyrektora szkoły, 
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4) wyprowadzenie pocztu sztandarowego: na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” 

uczestnicy powstają z miejsc i na słowa: „Baczność – sztandar Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza wyprowadzić” przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy 

wychodzi z sali, po czym następuje komenda: „Spocznij”, 

5) część artystyczna, 

6) pożegnanie, zakończenie uroczystości, 

7) po wyjściu gości wychodzą uczniowie pod opieką nauczyciel. 

 

Rozdział IX 

Wolontariat 

§ 35 

Cele i zadania 

 

1. Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra 

oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość 

uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju 

działalności na rzecz potrzebujących. 

 

 

2. Cele: 

1) uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych, 

2) kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji, 

3) wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych, 

4) przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy, 

5) odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym, 

6) rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 

7) rozwijanie kreatywności i zaradności, 

8) diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym. 

 

§ 36 

Zasady działania 

1. Podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego to SKW, czyli szkolny klub 

wolontariusza. 

2. SKW musi mieć spisany i zatwierdzony (uchwałą rady pedagogicznej) regulamin. 
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3. Zadania wolontariackie wynikające z działalności samorządu uczniowskiego muszą zostać 

wpisane w program działań samorządu. 

4. Szkolny Klub Wolontariusza musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań). 

5. Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy 

i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez 

szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy 

grupą potrzebujących. racjonalizowania pewnych problemów, mówienia o trudnościach                               

i wzajemnego wzmacniania oraz wsparcia. 

6. Wszystkie osoby przed ukończonym 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę co najmniej 

jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego. 

7. Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie 

działają pod stała opieką nauczyciela. 

8. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. 

9. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel 

bądź opiekun prowadzący grupę na działania. 

 

Rozdział X  

(uchylono) 

§ 37  

(uchylono) 

§ 38  

(uchylono) 

§ 39  

(uchylono) 

§ 40  

(uchylono) 

§ 41  

(uchylono) 

§ 42  

(uchylono) 

§ 43  

(uchylono) 

§ 44  

(uchylono) 
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§ 45  

(uchylono) 

§ 46  

(uchylono) 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

§ 47 

Postanowienia końcowe 

 

1. Statut jest podstawowym dokumentem Szkoły, wszystkie inne dokumenty Szkoły nie mogą 

być sprzeczne ze Statutem. 

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej. 

3. Statut jest dokumentem jawnym. 

4. Dla zapewnienia znajomości Statutu ustala się: 

1)  udostępnienie Statutu w bibliotece do wglądu wszystkim zainteresowanym, 

2)  zamieszczenie treści Statutu na stronie internetowej szkoły. 

 

5. Statut może zostać znowelizowany na wniosek: 

1)  Dyrektora Szkoły, 

2)  Rady Pedagogicznej, 

3)  Rady Rodziców za pośrednictwem Dyrektora, 

4)  Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem Dyrektora. 

 

7. Projekt zmian w Statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna. 

 

§ 48 

Pieczęć urzędowa 

1. Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej o treści: Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza w Bogucicach. 

2. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują 

odrębne przepisy. 
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       Załącznik nr 1 
          
 
 

§ 1 
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

 
 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

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

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
7) ustalanie warunków i trybu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych. 
 
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

3) wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991r o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych              
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
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4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców      

o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 
 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, nauczyciele i wychowawcy przekazują: 
1) uczniom – na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych w pierwszym 

tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku 
elektronicznym, 

2) rodzicom – na klasowych zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawców 
najpóźniej do 30 września oraz dokumentują to zapisem w dzienniku elektronicznym.  

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

prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu według następujących zasad: 
1) uczeń – na zajęciach edukacyjnych, 
2) rodzic – na zebraniu klasowym lub indywidualnych spotkaniach z nauczycielem. 
 
7. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii. 
 

8. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 
lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
 

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 7 i 8, 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 
 

10. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia, 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 
ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
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psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii 
oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów zawartych w planie działań 
wspierających opracowanym dla ucznia. 

 
11. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych nauczyciel przedmiotu poszerza zakres 

treści nauczania o zagadnienia ponadprogramowe, dostosowując go indywidualnie do 
potrzeb, zainteresowań i zdolności uczniów. 
 

12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
 

13. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez: 
1) bieżący komentarz ustny, 
2) recenzję pod pracą, 
3) omówienie zasad oceniania prac pisemnych podczas analizy ich wyników, 
4) rozmowę indywidualną z rodzicami w czasie konsultacji, zebrań z rodzicami oraz indy-

widualnych rozmów w oparciu o wymagania edukacyjne. 
 

§ 2 
Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

 
2. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

wychowawcy klas podsumowują na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej osiągnięcia edukacyjne uczniów, wystawiając oceny klasyfikacyjne 
śródroczne i roczne oraz oceny z zachowania. 
 

3. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów, a wychowawcy o ocenie zachowania informują 
w następujący sposób: 

1) uczniów – na zajęciach edukacyjnych – ustnie co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a o ocenie niedostatecznej w terminie nie krótszym 
niż 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

2) rodziców – pisemnie w zeszytach przedmiotowych w terminach ustalonych w ust. 3 pkt 1. 
 
4. Rodzice powinni zapoznać się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi 

śródrocznymi i rocznymi oraz potwierdzić ten fakt swoim podpisem. 
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§ 3 
Szczegółowe zasady oceniania zachowania 

 
1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
 
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 
 
3. W klasach I–III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 
 
4. Kryteria wystawiania ocen z zachowania w klasa I – III: 

 
1) wzorowe: 
a) kultura osobista 

Nawiązuje pozytywne kontakty w klasie. Przestrzega norm społecznych w klasie                   
i w szkole. Szanuje własność osobista i szkolną. Potrafi dokonać samooceny własnego 
postępowania.. Troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych. Odnosi się z szacunkiem 
do nauczycieli i innych osób. Dba o kulturę języka. 

b) wypełnianie obowiązków szkolnych 
Jest pracowity i obowiązkowy. Uczęszcza do szkoły systematycznie. Usprawiedliwia 
nieobecności w terminie 7 dni (pisemnie lub ustnie). Raz w miesiącu może zapomnieć 
zadania domowego i przyborów szkolnych. Nie ma upomnieć lub nagan/może mieć 
jedno upomnienie). Bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyty. Jest bardzo 
aktywny na zajęciach. Nie spóźnia się. Systematycznie się uczy. 

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły 
Wykazuje aktywność podczas zajęć jak i poza nimi. Wzorowo wywiązuje się                      
z powierzonych obowiązków np. dyżurnego. Z własnej inicjatywy podejmuje powierzone 
zadania w klasie i zachęca innych do działania. Bierze udział w imprezach 
organizowanych przez klasę i szkołę. 
 

2) zachowanie bardzo dobre 
a) kultura osobista 

Nawiązuje pozytywne kontakty w klasie. Zazwyczaj przestrzega norm społecznych            
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w klasie i w szkole. Szanuje własność osobistą i szkolną. Potrafi dokonać samooceny 
własnego postępowania. Troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych. Odnosi się              
z szacunkiem do nauczycieli i innych osób. Dba o kulturę języka. 

b) wypełnianie obowiązków szkolnych 
Jest pracowity i obowiązkowy. Uczęszcza do szkoły systematycznie. Usprawiedliwia 
nieobecności w terminie 7 dni (pisemnie lub ustanie). Dwa razy w miesiącu może 
zapomnieć zadania domowego lub przyborów szkolnych. Nie ma upomnień/może mieć 
dwa upomnienia. Bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyty. Jest aktywny na 
zajęciach. Nie spóźnia się. Systematycznie się uczy. 

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły 
Wykazuje aktywność podczas zajęć jak i poza nimi. Bardzo dobrze wywiązuje się                 
z powierzonych  obowiązków np. dyżurnego. Podejmuje zadania w klasie i zachęca 
innych do działania. Bierze udział w imprezach organizowanych przez klasę i szkołę. 
 

3) zachowanie dobre 
a) kultura osobista 

Dobrze zachowuje się w szkole wobec nauczycieli i innych uczniów. Troszczy się o swój 
wygląd oraz o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Szanuje własność osobistą              
i szkolną. Poprawnie wyraża się. 

b) wypełnianie obowiązków szkolnych 
Systematycznie uczy się. Może kilka razy zapomnieć zadania lub przyborów szkolnych. 
Prowadzi zeszyty na bieżąco. Jest aktywny na zajęciach. 

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły 
Bierze udział w niektórych imprezach organizowanych przez klasę i szkołę. Wywiązuje 
się z powierzonych obowiązków np. dyżurnego. 
 

4) wymaga poprawy 
a) kultura osobista 

Jest niekulturalny, brzydko mówi. Jest niegrzeczny wobec nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. Nie dba o wygląd zewnętrzny. Niszczy mienie własne i szkolne. 
Nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 

b) wypełnienie obowiązków szkolnych 
Uczy się niesystematycznie. Niestarannie prowadzi zeszyty. Jest mało aktywny na 
zajęciach. Lekceważy obowiązki szkolne. Ma usprawiedliwione dni nieobecności. 

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły 
Niechętnie bierze udział w uroczystościach klasowych i szkolnych. Utrudnia pracę innym. 
Bije się z kolegami, dokucza im, jest złośliwy. Zaniedbuje obowiązki dyżurnego. 

 
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczną, roczną i końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 
3) dobre 
4) poprawne, 
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5) nieodpowiednie, 
6) naganne. 
 
6.  Kryteria wystawiania ocen z zachowania w klasach IV – VIII: 

 
1) wzorowe: 
a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia, kierując się dobrem społeczności szkolnej, 
b) godnie zachowuje się w szkole i poza nią, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 

innych osób, 
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nie opuszcza zajęć bez 

usprawiedliwienia, 
d) z własnej inicjatywy podejmuje działania zmierzające do udzielania pomocy innym, 
e) inicjuje i wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i najbliższego otoczenia, 
f) w życiu codziennym kieruje się uczciwością, jednocześnie reagując na wszelkie przejawy 

zła, swoim postępowaniem nie narusza godności innych osób, 
g) dba o piękno mowy ojczystej, wykazując jednocześnie umiejętność taktownego 

uczestnictwa w dyskusji, 
h) nie ulega nałogom, stanowiąc swoim przykładem wzorzec pomagający innym 

w rezygnacji z nich, 
i) dba o higienę, estetykę wyglądu oraz estetykę najbliższego otoczenia, stanowiąc dla 

innych właściwy wzór do naśladowania, 
j) przejawia troskę o mienie szkoły. 
 
2) bardzo dobre: 
a) wywiązuje się z obowiązków ucznia w sposób niebudzący większych zastrzeżeń, 
b) nie narusza godności innych osób, wykazując się umiejętnością taktownego uczestnictwa 

w dyskusji, 
c) dba o kulturę słowa, 
d) w relacjach z innymi osobami kieruje się uczciwością, 
e) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 
f) dba o schludny wygląd oraz o porządek w najbliższym otoczeniu, 
g) wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę, 
h) reprezentuje szkołę na zewnątrz, uczestnicząc w różnorodnych formach działań, takich 

jak np. konkursy, olimpiady, zawody sportowe oraz inne wynikające ze specyfiki szkoły, 
i) stara się przezwyciężać napotykane trudności w nauce. 
 
3) dobre: 
a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych w sposób zadowalający, 
b) stopień pilności i systematyczności ucznia nie budzi większych zastrzeżeń, 
c) stara się kierować dobrem społeczności szkolnej, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób, 
d) podejmuje, nie zawsze zakończone sukcesem, próby przezwyciężenia trudności w nauce, 
e) na miarę możliwości psychofizycznych wywiązuje się z powierzonych zadań, 
f) okazuje szacunek innym osobom, 
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g) w swoim postępowaniu stara się kierować uczciwością, nie naruszając godności innych 
osób, 

h) dba o kulturę słowa. 
 
4) poprawne: 
a) w sposób poprawny wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbając o jej bezpieczeństwo i zdrowie, 
c) okazuje szacunek innym osobom, będąc wzorem do naśladowania dla pozostałych 

członków społeczności uczniowskiej, 
d) obowiązki szkolne wykonuje w miarę pilnie i systematycznie, 
e) podejmuje próby przezwyciężenia napotykanych trudności w nauce i na miarę swoich 

możliwości rozwija zainteresowania i uzdolnienia, 
f) stara się wywiązywać z zadań powierzonych mu przez szkołę i inne organizacje, 
g) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 
h) stara się postępować uczciwie, nie naruszając godności innych osób oraz przejawiając 

troskę o mienie szkoły, 
i) dba o schludny wygląd oraz o estetykę otoczenia. 
 
5) nieodpowiednie: 
a) nieodpowiednio wywiązuje się z obowiązków ucznia, łamiąc zasadę pilności 

i systematyczności, 
b) uchybia zasadzie dbałości o kulturę słowa, nie zawsze okazuje szacunek innym osobom, 
c) nie przejawia postawy wytrwałości i samodzielności w przezwyciężaniu napotykanych 

trudności w nauce, 
d) nie przejawia troski o mienie szkoły, 
e) w swoim postępowaniu dopuszcza się zachowań nieuczciwych z jednoczesnym brakiem 

woli poprawy, 
f) nie wykazuje inicjatywy na forum klasy i społeczności szkolnej, 
g) ulega nałogom i nie próbuje z nich rezygnować, 
h) nie dba o estetykę otoczenia, nie spełnia wymogu schludnego wyglądu, 
i) przejawia lekceważący stosunek do powierzonych mu zadań przez szkołę i inne 

organizacje. 
 
6) naganne: 
a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, ustawicznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez 

usprawiedliwienia, 
b) nagminnie łamie zasady systematyczności i punktualności uczęszczania na zajęcia 

edukacyjne, 
c) swoim postępowaniem godzi w dobro społeczności uczniowskiej, 
d) nie dba o kulturę słowa (używa niecenzuralnych słów), 
e) w swoim postępowaniu nie kieruje się uczciwością, nie reaguje na zło i nie okazuje 

szacunku innym osobom, 
f) nie zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią, 
g) nie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska oraz nie przejawia chęci 
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uczestniczenia w życiu społeczności uczniowskiej, 
h) nie przejawia troski o mienie szkoły, uczestniczy w działaniach noszących znamiona 

wandalizmu, 
i) w rażący sposób nie dba o estetykę najbliższego otoczenia, nie spełnia wymogu 

schludnego wyglądu. 
 
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 
8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 
§ 4 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania 
 
1. Uczeń lub jego rodzic przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej może 

zwrócić się do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o podwyższenie ustalonej rocznej oceny 
zachowania o jedną ocenę wyżej. 
 

2. Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia wniosek ucznia lub rodzica 
o ponowne rozpatrzenie rocznej oceny zachowania. 
 

3. Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania. 
 

4. Rada Pedagogiczne może ocenę podwyższyć, zostawić taką samą, lecz nie może jej 
obniżyć. 

 
§ 5 

Zasady oceniania bieżącego 
 
1. Uczeń otrzymuje oceny za: 
1) prace klasowe sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia z większej partii materiału 

nauczania, 
2) sprawdziany, 
3) kartkówki, 
4) pracę na lekcji (indywidualną lub grupową), 
5) odpowiedzi ustne, 
6) przygotowanie do lekcji, 
7) prowadzenie zeszytu, 
8) posiadanie potrzebnych przyborów, 
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13. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów 

przekładane.  
 

14. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczona w formie ustalonej z nauczycielem. 
Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”.  
Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu 
ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę 
niedostateczną. 
 

15. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 
niedostatecznej.  
 

16. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa 
odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 
 

17. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku: 
np – uczeń nieprzygotowany,  
bz – brak zadania, 
0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej. 

 
§ 6 

 
1. Oceny bieżące w klasach I–III ustala się w stopniach skali punktowej: 
1) stopień celujący – 6p. (98% -100%) 
2) stopień bardzo dobry – 5p. (90% - 97%) 
3) stopień dobry – 4p. (75% - 89%) 
4) stopień dostateczny – 3p. (50% - 74%) 
5) stopień dopuszczający – 2p. (30% - 49%) 
6) stopień niedostateczny – 1p. (0% - 29%) 

 
2. W klasach I–III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

 
3. Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje: 
1) diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem 

wymagań stawianych przez nauczyciela, 
2) informacyjną – przekazującą informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, 

zrozumieć, udoskonalić, 
3) korekcyjną – odpowiadającą na pytania, nad czym uczeń musi jeszcze popracować, 
4) motywacyjną – zachęcającą ucznia do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodającą wiary 

we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu. 
 
4. Ogólne kryteria ocen bieżących w klasach I-III: 
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9) prace domowe, 
10) projekty, 
11) analizę wytworów pracy uczniów, 
12) zadania praktyczne. 
 
2. Terminy prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel przedmiotu podaje uczniom do 

wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

3. Kartkówki przeprowadza się bez uprzedniego poinformowania ucznia. Kartkówki 
nauczyciel sprawdza, ocenia i informuje o wynikach nie później niż na 2 tygodnie od 
trwania zajęć dydaktycznych. 
 

4. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany. 
 

5. Terminy realizacji prac pisemnych ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami. 
 

6. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić na uzasadnione życzenie 
uczniów. 
 

7. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić i ocenić prace klasowe i sprawdziany oraz 
poinformować o ich wynikach uczniów w ciągu 2 tygodni. 
 

8. Jeżeli uczeń opuścił z przyczyn losowych pracę klasową, to powinien ją napisać w ciągu 
tygodnia od dnia przyjścia do szkoły. 
W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze 
sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym 
samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia 
z zaliczania zaległego sprawdzianu.  

 
9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu 

w ciągu jednego tygodnia od dnia uzyskania informacji o ocenie, w formie uzgodnionej 
z nauczycielem. 
 

10. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace pisemne są przechowywane przez 
nauczycieli przedmiotu przez okres jednego roku i udostępniane rodzicom lub prawnym 
opiekunom uczniów. 
 

11. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (jeden 
tydzień i dłużej) w okresie do 3 dni po przyjściu do szkoły lub w terminie ustalonym 
indywidualnie z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. 
 

12. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 
formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 
wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  
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1) stopień celujący (6p.) otrzymuje uczeń, który: 
a) spełnia wymagania na ocenę celującą, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. 
 

2) stopień bardzo dobry (5p.) otrzymuje uczeń, który: 
a) spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwija samodzielnie zadania 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 
3) stopień dobry (4p.) otrzymuje uczeń, który: 
a) dobrze opanował wiadomości i umiejętności określane programem nauczania w danej 

klasie, 
b) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 
 
4) stopień dostateczny (3p.) otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował częściowo wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi 

w zakresie danej klasy, 
b) przy pomocy nauczyciela rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne               

o średnim poziomie trudności, 
c) ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy. 
 
5) stopień dopuszczający (2p.) otrzymuje uczeń, który: 
a) ma problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

wymaganiami programowymi w zakresie danej klasy, 
b) przy pomocy nauczyciela rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne               

o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. 
 
6) stopień niedostateczny (1p.) otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami 

programowymi w zakresie danej klasy, 
b) nie potrafi rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielki, elementarnym stopniu 

trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, 
c) braki w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przekreślają możliwości uzyskania promocji 

do następnej klasy. 
 
5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV–VIII ustala się 

według obowiązującej skali ocen: 
 
1) stopień celujący – 6 (98% - 100%) 
2) stopień bardzo dobry – 5 (90% - 97%) 
3) stopień dobry – 4 (75% - 89%) 
4) stopień dostateczny – 3 (50% - 74%) 
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5) stopień dopuszczający – 2 ( 30% - 49%) 
6) stopień niedostateczny – 1 (0% - 29%) 

 
6. W przypadku ocen bieżących dopuszcza się stawianie znaku „+”, co oznacza, że uczeń 

spełnił wymagania na daną ocenę oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą. 
 

7. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–5. 
 

8. Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 6. 
 

9. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania: 
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w podstawie programowej 

dla danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania 
danej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych             
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminnym, regionalnym, wojewódzkim 
albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

d) samodzielnie potrafi dokonać uogólnień, wykazuje związki pomiędzy zjawiskami 
omawianymi na zajęciach, 

e) swobodnie posługuje się terminologią naukową, charakterystyczną dla danego 
przedmiotu. 

 
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na 

poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, 
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 
 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nieprzekraczającym wymagań (podstawowych) zawartych w podstawie 
programowej, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
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trudności. 
 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 
 
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

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

 
§ 7 

 
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 
2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

 
§ 8 

Egzamin poprawkowy 
 
1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną 

ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 
przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
 

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 
 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 
egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych. 
 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
 
1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
 
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.               
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 
 

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin egzaminu poprawkowego, 
4) imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania egzaminacyjne, 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
 
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 
przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 
 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej. 
 

12. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
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który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 
§ 9 

Egzamin klasyfikacyjny 
 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio, w okresie lub semestrze, za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja. 
 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 
 

3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 

4. Dla ucznia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, nie 
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego 
oraz 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin przeprowadzenia 
egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego             
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 
 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 

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

przeprowadzany ten egzamin. 
 
8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 
 

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
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1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7, 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
4) imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania egzaminacyjne, 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
 
10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
ucznia. 

§ 10 
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 
 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się nie później jednak niż w terminie 
dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która 
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

1) z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
 
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej 

i ustnej. 
 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 
zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 
w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
 

7. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny. 
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8. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wchodzi: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły–jako 

przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
 
9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzi: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły–jako 

przewodniczący komisji, 
2) wychowawca, 
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole. 
 
10. Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest 
ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 

11. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający 
w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
2) imię i nazwisko ucznia, 
3) wynik głosowania, 
4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 
 
12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 

sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 
4) imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania sprawdzające, 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
 
13. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.               
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 
 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
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15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
 

16. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 
 

17. W ostatnim roku nauki przeprowadzony jest sprawdzian przewidziany w przepisach 
odrębnych. 
 

18. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego podlegają ewaluacji. 
 

§ 11 
Sprawdzian po zakończeniu szkoły podstawowej 

 
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na 

zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie. 
 
2.  W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany jest 

z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego                       
i matematyki. 

 
3.  Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden            

z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 
 
4.  Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwalają 

określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych 
dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie 
kształcenia. 

 
5.  Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, 

którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 
6.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione są w formie procentów i na skali 

centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego 
nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego 
przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii. 

 
7.  Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym 

egzaminie  stanowi jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 
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§ 12 
Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

 
1.  Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 
Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

 
2.  Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji                    
z wyróżnieniem. 

 
3.  Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone przez Małopolskie Kuratora Oświaty. 
 
 4.  Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
 
 5.  Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim               

i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na 
świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano 
klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

 
6.  Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 
 
7.  Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

 
8.  Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 
 
 9.  Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły 

oraz zaświadczeń. 
 
10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 
nauczania prowadzonej przez szkołę. 

 
11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie 

kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym 
nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się 
adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora Szkoły lub 
upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 
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12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. 
Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 

 
13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent 

może wystąpić odpowiednio do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej lub kuratora 
oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

 
14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 
przez Dyrektora Szkoły. 

 
15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 
rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

 
16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 
 
17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się : 
 1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 
działające na terenie szkół, 

2)  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 
środowiska szkolnego. 
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Załącznik nr 2 

 

§ 1 

Podstawa prawna 

 

1. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania                            i 

przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania 

jest: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 

2019 poz. 1788), 

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. 

poz. 1781), 

 

2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w 

Bogucicach. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019r. 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(Dz. U. 2019 poz. 1788). 

3. Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie ma dostęp do raportu o 

zawartych w systemie danych tj. informacji identyfikujących osobę (swoje dziecko). 

4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego zostały opracowane na podstawie wyżej 

wymienionych aktów prawnych. W związku z tym oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęć, 

oceny śródroczne i końcowe są wpisywane w dzienniku elektronicznym. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. W szkole, za pośrednictwem strony https://synergia.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny 

dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę 

zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest 
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umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej 

i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych  zamieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika 

internetowego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji  przeglądania 

danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność 

obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce 

prawa. 

3. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie, 

przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole. 

4. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), 

uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą 

zewnętrzną dostarczającą system dziennika elektronicznego a placówką szkolną,                           z 

zastrzeżeniem, że rodzicowi przysługuje prawo bezpłatnego dostępu do informacji o swoim 

dziecku. 

 

§ 3 

Konta w dzienniku elektronicznym 

 

1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które 

osobiście odpowiada. Szczegółowe zasady dla poszczególnych kont opisane są                          w 

poszczególnych rozdziałach tego dokumentu.  

2. Hasło na kontach użytkowników musi być zmieniane co 30 dni. Hasło musi się składać co 

najmniej z 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr, oraz dużych i małych znaków. Konstrukcja 

systemu wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła.  

3. Użytkownik jest zobowiązany dbać o zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem            

i hasłem do systemu.  

4. Nauczyciel musi mieć świadomość, że poprzez login, hasło jest identyfikowany w systemie 

dziennika elektronicznego. 

5. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik (Szkolny Administrator 

Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik 

Sekretariatu, Rodzic, Uczeń) utrzymuje w tajemnicy. 
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6. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę 

nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła i osobistego 

poinformowania o tym fakcie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego. 

7. W dzienniku internetowym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im 

uprawnienia: 

 

1) ADMINISTRATOR LIBRUS 

a  uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną. 

 

2)     ADMINISTRATOR SZKOŁY (Administrator Szkolnego Dziennika Elektronicznego)  

a zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, 

lekcje, 

b wgląd w listę kont użytkowników, 

c zarządzanie zablokowanymi kontami, 

d zarządzanie ocenami w całej szkole, 

e zarządzanie frekwencją w całej szkole, 

f wgląd w statystyki wszystkich uczniów, 

g wgląd w statystyki logowań, 

h przeglądanie ocen wszystkich uczniów, 

i przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów, 

j dostęp do planu lekcji, 

k dostęp do terminarza, 

l dostęp do wiadomości, 

m dostęp do wiadomości systemowych, 

n dostęp do ogłoszeń szkoły, 

o dostęp do konfiguracji konta, 

p dostęp do wydruków, 

q dostęp do eksportów, 

r zarządzanie planem lekcji szkoły. 

 

3) DYREKTOR SZKOŁY/WICEDYREKTOR z uprawnieniami administracyjnymi 

a zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów, 

b zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów, 

c edycja danych wszystkich uczniów, 
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d wgląd w statystyki wszystkich uczniów, 

e wgląd w statystyki logowań 

f przeglądanie ocen wszystkich uczniów, 

g przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów, 

h dostęp do terminarza, 

i dostęp do planu lekcji, 

j dostęp do wiadomości systemowych, 

k dostęp do ogłoszeń szkoły, 

l dostęp do konfiguracji konta, 

m dostęp do wydruków, 

n dostęp do eksportów, 

o dostęp do raportów, 

p zarządzanie swoim planem lekcji, 

q zarządzanie modułem zastępstw, 

r dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim. 

 

4) WYCHOWAWCA  KLASY 

a zarządzanie tematami prowadzonych lekcji, 

b zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji, 

c zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów, 

d zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą, 

e edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą, 

f wgląd w statystyki wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą, 

g wgląd w statystyki logowań uczniów swojej klasy, 

h przeglądanie ocen wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą, 

i przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą, 

j dostęp do terminarza, 

k dostęp do modułu wycieczek, 

l dostęp do planu lekcji, 

m dostęp do wiadomości systemowych, 

n dostęp do ogłoszeń szkoły, 

o dostęp do konfiguracji konta, 

p dostęp do wydruków, 

q dostęp do eksportów. 
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5) NAUCZYCIEL 

a zarządzanie tematami prowadzonych lekcji, 

b zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji, 

c zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji, 

d wgląd w dane wszystkich uczniów, 

e przeglądanie ocen wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu, 

f przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu, 

g dostęp do wiadomości systemowych, 

h dostęp do terminarza, 

i dostęp do planu lekcji, 

j dostęp do ogłoszeń szkoły, 

k dostęp do konfiguracji konta, 

l dostęp do wydruków, 

m dostęp do eksportów. 

 

6) SEKRETARIAT 

a zarządzanie listami klas, 

b wprowadzanie nowych użytkowników systemu, 

c wgląd w listę kont użytkowników, 

d wgląd w statystyki logowań 

e tworzenie statystyk. 

 

7) RODZIC/OPIEKUN 

a przeglądanie ocen swojego podopiecznego, 

b przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego, 

c dostęp do uwag dotyczących swojego podopiecznego, 

d dostęp do wiadomości systemowych, 

e przeglądanie planu lekcji, 

f przeglądanie terminarza, 

g przeglądanie ogłoszeń, 

h dostęp do komunikatów, 

i odpłatny dostęp do konfiguracji usługi SMSinfo.  

j dostęp do konfiguracji własnego konta. 
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8) UCZEŃ 

a przeglądanie własnych ocen, 

b przeglądanie własnej frekwencji, 

c dostęp do wiadomości systemowych, 

d przeglądanie planu lekcji, 

e przeglądanie terminarza, 

f przeglądanie ogłoszeń, 

g dostęp do konfiguracji własnego konta. 

 

8. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ                                  i 

REGULAMINAMI dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto w szczególności 

regulaminem korzystania z Systemu. Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku 

elektronicznym po zalogowaniu się na swoje bezpłatne konto na stronie 

https://synergia.librus.pl. 

9. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz 

administratorskich mogą zostać zmienione przez Szkolnego Administratora Dziennika 

Elektronicznego oraz Administratora Librus. Aktualna lista uprawnień publikowana jest            w 

dokumentacji Systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz Szkolnego 

Administrator Dziennika Elektronicznego. 

 

§ 5 

Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym 

 

1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły 

WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA i TERMINARZ. 

2. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych nie udostępnia zasobów dziennika  osobom trzecim. 

3. W szkole funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (zebrania z rodzicami, 

indywidualne spotkania z nauczycielami).  

4. Pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika 

elektronicznego. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. Nie wolno 

przekazywać żadnych informacji odnośnie np.: haseł, ocen, frekwencji, uwag itd. rodzicom          

i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną identyfikację drugiej osoby. 
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5. Dane osobowe lub informacje dotyczące ocen, zachowania czy frekwencji szkoła może 

udostępnić na żądanie: Policji, Prokuratury, Sądu. 

6. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go 

wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub 

odpowiedzi na pytanie, oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób np. 

uczniom tylko jednej klasy. 

7. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują 

przepisy odnośnie szkolnej dokumentacji. 

8. Nieobecności ucznia w szkole można usprawiedliwić poprzez moduł WIADOMOŚCI lub          

w formie pisemnej zgodnej z zasadami ujętymi we wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

który stanowi załącznik nr 1 do statutu szkoły. 

9. Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z 

przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie 

odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie 

wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica 

(prawnego opiekuna) ucznia.  

10. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia np. bójka z kolegą itp. wymaga szczególnego 

odnotowania, powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą 

modułu UWAGI. 

11. Wiadomości odznaczone jako UWAGI, będą automatycznie dodawane do kartoteki danego 

ucznia z podaniem: 

1) daty wysłania, 

2) imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę, 

3) adresata, 

4) temat i treści uwagi. 

 

12. Odznaczenie przez rodzica przeczytanej UWAGI w swojej zakładce w dzienniku 

elektronicznym, nie powoduje jej usunięcia z systemu. 

13. Za pomocą OGŁOSZEŃ można powiadamiać uczniów i rodziców o konkursach, liście 

obowiązujących lektur itp. Moduł ten należy wykorzystywać, gdy nie potrzebna jest informacja 

zwrotna o przeczytaniu wiadomości  lub nadesłanie na nią odpowiedzi. 

14. Moduł WIADOMOŚCI daje możliwość wyświetlania informacji razem lub osobno: 

1) wszystkim uczniom w szkole, 

2) wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły, 
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3) wszystkim nauczycielom w szkole. 

 

15. Wszystkie informacje, umieszczane w dzienniku elektronicznym, których celem jest 

przeprowadzanie spotkań czy zapisów na zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby spoza 

szkoły, imprez o zasięgu ogólnoszkolnym organizowanych na terenie szkoły i innych                o 

podobnej formie, muszą mieć akceptację Dyrektora Szkoły. 

16. Nie należy usuwać nieaktywnych ogłoszeń, kasować przeczytanych wiadomości czy terminów 

wydarzeń. Po zakończeniu okresu klasyfikacyjnego Szkolny Administrator Dziennika 

Elektronicznego lub Dyrektor szkoły zamyka rok szkolny archiwizując dane,             z 

możliwością odczytania ich w przyszłości. 

17. Ważne szkolne informacje, polecenia itp. Dyrektor  lub  Wicedyrektor przesyła do nauczycieli 

za pomocą modułu WIADOMOŚCI. Odczytanie jej przez nauczyciela jest równoznaczne z 

przyjęciem do wiadomości. 

 

§ 6 

Administrator Librus 

 

1. Po stronie firmy są wyznaczone osoby, które są odpowiedzialne za kontakt ze szkołą. Zakres 

ich działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i Dyrektorem Szkoły. 

 

§ 7 

Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego 

 

1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest Szkolny 

Administrator Dziennika Elektronicznego. 

2. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Szkolnego Administratora Dziennika 

Elektronicznego powinny być wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu 

zasad funkcjonowania szkoły.  

3. Do podstawowych obowiązków Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego należy:  

1) wprowadzanie nowych użytkowników systemu (lub delegowany do tego pracownik 

sekretariatu), 
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2) przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania, Szkolny Administrator 

Dziennika Elektronicznego upoważniony jest do uzupełnienia i aktualizacji planów lekcji 

poszczególnych klas, 

3) w razie zaistniałych niejasności Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma 

obowiązek komunikowania się z wychowawcami klas lub z przedstawicielem firmy 

zarządzającej dziennikiem elektronicznym w celu jak najszybszego wyjaśnienia spraw, 

4) za poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziały zajęć, nazewnictwo 

przedmiotów i wiele innych elementów, których edycja możliwa jest tylko z konta 

administratora, odpowiada Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego                            w 

porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

5) całkowitego usunięcia ucznia lub nauczyciela z systemu, Szkolny Administrator Dziennika 

Elektronicznego może dokonać tylko w okresie od 1 do 30 września (po tym terminie nie wolno 

całkowicie usuwać nikogo z dziennika  elektronicznego, aż do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego. 

6) przeniesienie ucznia z jednej klasy do drugiej klasy Szkolny Administrator Dziennika 

Elektronicznego musi wykonać niezwłocznie po otrzymaniu takiej WIADOMOŚCI od 

Dyrektora szkoły lub sekretariatu szkoły (przeniesienia dokonuje według zasad określonych w 

dzienniku elektronicznym, przenosząc wszystkie dane o ocenach i frekwencji do nowej klasy), 

7) jeżeli w trakcie roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, Szkolny Administrator Dziennika 

Elektronicznego wprowadza dane o nowym uczniu w porozumieniu                          z 

sekretariatem szkoły lub Dyrektorem Szkoły, 

8) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek powiadamiać wszystkich 

użytkowników systemu, że ich działania będą monitorowane, a wyniki ich pracy będą 

zabezpieczane i archiwizowane, 

9) informacje o nowo utworzonych kontach Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego 

ma obowiązek przekazać bezpośrednio ich właścicielom lub wychowawcom klas, 

10) w przypadku skreślenia lub usunięcia ucznia z listy klasy, Szkolny Administrator Dziennika 

Elektronicznego przed dokonaniem tej operacji ma obowiązek zarchiwizować dane ucznia oraz 

dokonać wydruku kartoteki danego ucznia i przekazać wydruk do sekretariatu szkoły, celem 

umieszczenia go w szkolnym archiwum w Arkuszu Ocen danego ucznia, 

11) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego logując się na swoje konto, ma obowiązek 

zachowywać zasady bezpieczeństwa (mieć zainstalowane i systematycznie aktualizować 

programy zabezpieczające komputer). 



	

	 	 	 67 

12) do obowiązków Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego należy systematyczne 

sprawdzanie wiadomości na swoim koncie i odpowiadanie na nie, 

13) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek systematyczne umieszczać 

ważne ogłoszenia lub powiadamiać za pomocą WIADOMOŚCI odpowiednich użytkowników 

dziennika elektronicznego w sprawach mających kluczowe znaczenie dla działania systemu. 

 

4. Każdy zauważony i zgłoszony Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego, 

przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie zarządzającej, w celu podjęcia 

dalszych działań (zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu zbierania dalszych 

dowodów). 

5. Jeśli nastąpi zablokowanie konta Nauczyciela, Szkolny Administrator Dziennika 

Elektronicznego powinien:  

1) skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady, 

2) w razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą, poprzez 

wysłanie informacji do ADMINISTRATORA LIBRUS, 

3) sprawdzić wraz z nauczycielem aktualną zawartość jego konta z tworzonymi kopiami 

bezpieczeństwa i jeśli jest taka potrzeba przywrócić do prawidłowej zawartości, 

4) wygenerować i przekazać nowe jednorazowe hasło dla nauczyciela. 

 

6. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, 

poza Szkolnym Administratorem Sieci Komputerowej, żadnych danych konfiguracyjnych 

szkolnej sieci komputerowej, mogących przyczynić się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. 

 

§ 7 

Dyrektor Szkoły 

 

1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada Dyrektor 

Szkoły lub Wicedyrektor.  

2. Do 30 września Dyrektor szkoły sprawdza wypełnienie przez sekretariat  i wychowawców klas 

wszystkich danych uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika 

elektronicznego.  

3. DYREKTOR SZKOŁY jest zobowiązany: 

1) systematycznie sprawdzać statystyki logowań,  

2) kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli, 
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3) systematycznie odpowiadać na wiadomości, nauczycieli, rodziców, 

4) bezzwłocznie przekazywać uwagi za pomocą WIADOMOŚCI, 

5) przekazywać ważne informacje w WIADOMOŚCIACH, 

6) kontrolować poprzez odpowiedni panel dostępny na koncie Dyrektora Szkoły, poprawność, 

systematyczność, rzetelność dokonywanych wpisów przez nauczycieli, 

7) dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić 

działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa, 

8) dbać o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu np. zakup materiałów i sprzętu 

do drukowania i archiwizowania danych, szkoleń itp.  

 

4. Do obowiązków Dyrektora szkoły należy również zapewnienie szkoleń z obsługi Librus dla: 

1) nauczycieli szkoły, 

2) nowych pracowników szkoły. 

 

§ 8 

Wychowawca klasy 

 

1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Szkoły 

WYCHOWAWCA KLASY.  

2. Wychowawca klasy  powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł EDYCJA DANYCH 

UCZNIÓW. Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku świadectw, 

powinien również wypełnić pola odnośnie telefonów rodziców oraz, jeśli dziecko posiada 

opinię lub orzeczenie z poradni, odznaczyć ten fakt  w  odpowiednim miejscu. 

3. Jeżeli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany np.: zmiana adresu, wychowawca klasy  

ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego, za których 

wprowadzanie bezpośrednio odpowiada. 

4. Do 30 września w dzienniku elektronicznym wychowawca klasy uzupełnia dane uczniów 

swojej klasy.  

5. Oceny zachowania wpisuje Wychowawca klasy  według zasad określonych                                  w 

wewnątrzszkolnym systemie oceniania.  

6. Wszystkie skróty stosowane w dzienniku elektronicznym zgodne są z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania i wyjaśnione w POMOCY dziennika elektronicznego.  
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7. Przed datą zakończenia I półrocza i końca roku szkolnego każdy wychowawca klasy jest 

zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku elektronicznym, 

ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw.  

8. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy, SEKRETARIAT SZKOŁY przenosi 

go do innej klasy lub zgłasza ten fakt Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego 

i Wychowawcy klasy. Na podstawie takiej  informacji Szkolny Administrator Dziennika 

Elektronicznego może przenieść go do innej klasy.  

9. Skreślenia ucznia z listy uczniów może dokonać DYREKTOR lub Szkolny Administrator 

Dziennika Elektronicznego. W takim przypadku konto danego ucznia zostanie zablokowane, 

jednak dotychczasowe jego dane odnośnie ocen i frekwencji będą liczone do statystyk.  

10. Jeśli w ciągu roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, wszystkie dane osobowe 

wprowadza sekretariat szkoły, Dyrektor Szkoły lub Szkolny Administrator Dziennika 

Elektronicznego.  

11. Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje wychowawca klasy. 

12. Wychowawca klasy przegląda na bieżąco tematy, frekwencję i systematycznie dokonuje 

odpowiednich zmian np. usprawiedliwień.  Przy braku wpisu tematu wychowawca w trybie 

natychmiastowym informuje nauczyciela prowadzącego o brakach (może skorzystać  w tym 

celu z modułu WIADOMOŚCI). Częstotliwość tych czynności (zwłaszcza  usprawiedliwień) 

nie może być mniejsza niż raz na 1 miesiąc. 

13. WYCHOWAWCA KLASY może usprawiedliwić pojedyncze godziny w ciągu całego dnia 

zajęć, tylko wtedy gdy zostały one wcześniej zgłoszone lub wynikły z przyczyn niezależnych 

od ucznia.  

14. W dniu poprzedzającym zebrania z rodzicami wychowawca może w uzgodnieniu z rodzicami 

wydrukować z systemu dziennika elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych 

statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami. 

15. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, nauczyciel ani wychowawca klasy 

nie mają obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole 

systemem dziennika elektronicznego. Nie dotyczy to przewidywanych ocen niedostatecznych 

z przedmiotu, ocen nieodpowiednich oraz nagannych zachowania, zarówno śródrocznych, jak  

i rocznych. W przypadku nie stawienia się rodzica na zebranie wychowawca klasy  wysyła 

powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich oraz 

nagannych w formie pisemnej (może skorzystać  w tym celu z modułu WIADOMOŚCI). 

16. Nauczyciele mają obowiązek zaznaczać obecności, nieobecności i inne ustalone  

w szkole, kategorie frekwencji na zajęciach. Jednolity sposób zapisu w całej szkole da 
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możliwość wyświetlania bieżącej procentowej frekwencji i wielu ważnych statystyk 

przydatnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.  

17. Wychowawca klasy nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie,          w 

której jest wychowawcą poza przedmiotem, którego uczy.  

18. Wychowawca klasy  wpisuje uczniom swojej klasy śródroczną i roczną ocenę zachowania w 

odpowiedniej opcji dziennika elektronicznego, według zasad określonych w 

wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

19. Plan lekcji jest publikowany na kontach uczniów oraz rodziców.  

20. Wychowawca klasy  ma obowiązek do 30 września uzupełnić wszystkie dane odnośnie klasy i 

uczniów zamieszczone w WIDOKU DZIENNIKA oraz w STATYSTYKI a następnie 

systematycznie uzupełniać i aktualizować inne wpisy.  

21. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy  ma obowiązek przekazać informacje 

o dzienniku  elektronicznym oraz wskazać, gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze. 

 

§ 9 

Nauczyciel 

 

1. Każdy NAUCZYCIEL jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do 

dziennika elektronicznego:  

1) tematów lekcji i frekwencji, 

2) ocen cząstkowych, 

3) przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych, 

4) ocen śródrocznych i rocznych, w klasach, w których prowadzi zajęcia według zasad 

określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.  

 

2. Nauczyciel osobiście odpowiada za poprawność danych wprowadzanych  

do systemu dziennika elektronicznego za pomocą komputera i ponosi za to całkowitą 

odpowiedzialność w tym zakresie.  

3. Nauczyciel korzystając z komputera, ma obowiązek prowadzić lekcję  

z wykorzystaniem elementów INTERFEJSU LEKCYJNEGO.  

4. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY 

ma obowiązek dokonywać zaznaczeń według zasad określonych w systemie dziennika 

elektronicznego.  



	

	 	 	 71 

5. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad zapewniających ochronę danych 

osobowych według przepisów obowiązujących w szkole.  

6. Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza i wpisuje 

do dziennika elektronicznego obecność uczniów na zajęciach. W ciągu tygodnia uzupełnia inne 

elementy np. oceny uzyskane przez uczniów.  

7. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie wprowadzać tematy prowadzonych zajęć                    i 

sprawdzać ich realizację.  

8. Każda ocena ma mieć przydzieloną kategorię.  

9. Ocena wpisana do dziennika elektronicznego nie może być usuwana ani zmieniana bez podania 

przyczyn takiego postępowania.  

1) jeśli nauczyciel pomyli się wprowadzając błędną ocenę lub nieobecność, po wykryciu błędu 

powinien jak najszybciej dokonać korekty, 

2) o nieobecności ucznia na zaliczeniu informuje wpis „0”, po uzupełnieniu przez ucznia danej 

zaległości ocenę tę należy zmienić na właściwą z danej kategorii. 

10. Nieobecność „nb” wpisana do dziennika nie może być usuwana. Nieobecność może być 

zmieniona na:  

1) nieobecność usprawiedliwiona – u, 

2) spóźnienie – sp, 

3) zwolnienie – zw (dotyczy konkursów i zawodów sportowych). 

 

11. Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznie sprawdzać na swoim koncie WIADOMOŚCI. 

W tym zakresie nauczyciel  jest kontrolowany przez Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora.  

12. Zgodnie z zasadami ujętymi w statucie, wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i 

dokonania wpisu ocen śródrocznych lub rocznych w dzienniku elektronicznym.  

13. Jeżeli nauczyciel dostaje klasę pod opiekę, np.: wyjście do kina, udział  

w uroczystości szkolnej, organizowanie szkolnej wigilii itp., frekwencję do dziennika 

elektronicznego wpisuje według takich samych zasad jakie określone są dla prowadzenia 

zastępstw, a w temacie wpisuje zaistniałą sytuację. 

14. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje w zakładce TERMINARZ                             o 

sprawdzianach, co umożliwi systemowi kontrolowanie ilości prac klasowych dla danej klasy 

na warunkach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

15. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto, nie wolno mu nikomu świadomie 

przekazywać danych dostępowych do konta.  



	

	 	 	 72 

16. W razie jakichkolwiek podejrzeń o naruszeniu bezpieczeństwa, nauczyciel powinien 

niezwłocznie powiadomić Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego. 

17. Po zakończeniu pracy nauczyciel musi pamiętać o wylogowaniu się  z konta. 

18. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego                w 

należytym stanie.  

19. Przed przystąpieniem do pracy Nauczyciel zobowiązany jest  do sprawdzenia czy sprzęt nie 

został w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu 

rzeczy należy niezwłocznie powiadomić o tym Szkolnego Administratora Dziennika 

Elektronicznego.  

20. Nauczyciel powinien dbać, by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były 

widoczne dla osób trzecich.  

 

§ 10 

Sekretariat 

 

1. Za obsługę konta SEKRETARIAT odpowiedzialna jest wyznaczona przez Dyrektora szkoły 

osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły.  

2. Osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów w szczególności do nie 

podawania haseł do systemu drogą nie zapewniającą weryfikacji tożsamości osoby (np. drogą 

telefoniczną).  

3. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich 

informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego 

lub zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, Szkolnemu Administratorowi Dziennika 

Elektronicznego lub szkolnemu informatykowi. 

4. Przekazywanie informacji Dyrektorowi Szkoły, Wicedyrektorowi, wychowawcom, 

pedagogom, Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego o zapisaniu, skreśleniu 

lub przeniesieniu ucznia z klasy do klasy. 

 

§ 11 

Rodzice i prawni opiekunowie 
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1. RODZICE (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika 

elektronicznego dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób 

zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.  

2. Dostęp do konta rodzica jest bezpłatny. 

3. Na początku roku szkolnego rodzic może zlecić aktywację konta szkole poprzez zgłoszenie 

tego faktu wychowawcy klasy. 

4. Po otrzymaniu wiadomości powitalnej z systemu rodzic ustawia hasło w swoim koncie (hasło 

powinno zawierać co najmniej 8 znaków, składać się z wielkich i małych liter i cyfr). 

5. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego. 

6. Istnieje możliwość odrębnego dostępu do systemu dla obojga rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Istnieje również możliwość kontrolowania przez jednego rodzica/opiekuna prawnego więcej 

niż jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły. 

8. Dostęp Rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest 

określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem Szkoły.  

9. Rodzic może usprawiedliwić nieobecność podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI lub 

pisemnie w terminie określonym w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.  

10. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma 

obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.    

11. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic  może o tym fakcie 

powiadomić za pomocą WIADOMOŚCI WYCHOWAWCĘ KLASY lub Szkolnego 

Administratora Dziennika Elektronicznego. 

 

§ 12 

Uczeń 

 

1. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika  ocen 

w szkole dostępnymi w POMOCY (opcje dziennika elektronicznego).  

2. Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, ma takie same prawa, 

obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie. 

§ 13 

Postępowanie w czasie awarii 

 

1. Postępowanie DYREKTORA SZKOŁY w czasie awarii: 
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1) Dyrektor Szkoły ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie procedury odnośnie zaistnienia awarii 

są przestrzegane przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego, Szkolnego 

Administratora Sieci Komputerowej i Nauczycieli, 

2) dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu, 

3) zabezpieczyć środki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania 

systemu. 

 

2. Postępowanie SZKOLNEGO ADMINISTRATORA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO      

w czasie awarii: 

1) obowiązkiem Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego i szkolnego informatyka 

jest niezwłoczne dokonanie naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu, 

2) o fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy, Szkolny Administrator 

Dziennika Elektronicznego powinien powiadomić Dyrektora szkoły oraz nauczycieli, 

3) jeśli usterka może potrwać dłużej niż jeden dzień Szkolny Administrator Dziennika 

Elektronicznego powinien wywiesić na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim 

odpowiednią informację, 

4) jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu, to po 

usunięciu awarii Nauczyciele niezwłocznie wprowadzają dane do systemu ze swoich notatek.  

 

3. Postępowanie NAUCZYCIELA w czasie awarii: 

1) nauczyciele mają obowiązek odnotowania osiągnięć uczniów w swoich notesach, 

2) wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych powinny 

być zgłaszane osobiście w dniu zaistnienia jednej z wymienionych osób:  

a szkolny informatyk, 

b Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego.  

 

4. Zalecaną formą zgłaszania awarii jest użycie WIADOMOŚCI w systemie dziennika 

internetowego, jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się następujące powiadomienia: 

1) osobiście, 

2) telefonicznie, 

3) poprzez zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły, który jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie odpowiedniego pracownika szkoły. 
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5. W żadnym przypadku Nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia 

awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych                         

z elektronicznego dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich 

zniszczenie lub ukradzenie, według zasad określonych w szkole.  

2. Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np.: haseł, ocen, frekwencji itp., 

rodzicom i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną identyfikację 

drugiej osoby. 

3. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. 

4. Jeżeli obsługa systemu wymaga utworzenia dodatkowej kopii dziennika elektronicznego, każdą 

utworzoną kopię Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego musi opisać: kiedy została 

utworzona i dla kogo. Odbiorca kopii osobiście podpisuje odbiór kopii w sekretariacie szkoły.  

5. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie 

oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom             w 

razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego. 

6. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika 

elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie 

uniemożliwiający ich odczytanie.  

7. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli wymaga tego potrzeba zobowiązują się do 

poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, 

potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie.  

8. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego (wydruki, kopie na nośnikach 

zewnętrznych) z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.  

9. Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru.  

10. Komputery używane do obsługi dziennika elektronicznego powinny spełniać następujące 

wymogi:  

1) na komputerach wykorzystywanych w szkole do dziennika elektronicznego musi być legalne 

oprogramowanie. Oprogramowanie i numery seryjne powinny być przechowywane                    w 

bezpiecznym miejscu, 
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2) wszystkie urządzenia powinny być oznaczone w jawny sposób według zasad obowiązujących 

w szkole. 

 

11. Instalacji oprogramowania może dokonywać tylko szkolny informatyk. Uczeń ani osoba trzecia 

nie może dokonywać żadnych zmian w systemie informatycznym komputerów.  

12. Oryginalna dokumentacja oprogramowania powinna być zabezpieczona.  

13. Nie wolno nikomu pożyczać, kopiować, odsprzedawać itp. licencjonowanego oprogramowania 

będącego własnością szkoły.  

14. W razie kontroli z zewnątrz odpowiedniego organu uprawnionego do kontrolowania 

dokumentacji szkolnej Dyrektor Szkoły udostępnia wyznaczonej do tego celu osobie dostęp do 

dziennika w formie elektronicznej lub w pliku w formacie XML.  

15. Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego są załącznikiem nr 2 do Statutu Szkoły.  

 

 

 

 

 
 

 

 


