
 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W WYDMINACH 

z dnia 29 listopad 2019 r. z poprawkami z dnia 14 października 2020 r.  

I. Postanowienia ogólne: 

1. Przepisy definiujące.  

2. Nazwa szkoły i inne informacje o szkole. 

II. Cele i zadania szkoły:  

1. Cele i zadania szkoły.   

2. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,  

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 

4. Indywidualne nauczanie. 

5. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki. 

III. Organy szkoły i ich kompetencje: 

1. Postanowienia ogólne. 

2. Dyrektor szkoły i inne stanowiska kierownicze.  

3. Rada Pedagogiczna. 

4. Rada Rodziców. 

5. Samorząd Uczniowski. 

6. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów 

między nimi.  

IV. Organizacja szkoły: 

1. Organizacja pracy szkoły. 

2. Biblioteka szkolna. 

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 

4. Wolontariat. 

5. Innowacje.  

6. Świetlica szkolna. 

V. Pracownicy szkoły: 

1. Nauczyciele. 

2. Pedagog szkolny i doradca zawodowy. 

3. Wychowawcy.  

4. Logopeda szkolny. 

5. Bibliotekarz. 

6. Pracownicy niepedagogiczni. 

VI. Uczniowie szkoły:  

1. Prawa i obowiązki uczniów. 

2. Nagrody i kary. 

3. Formy opieki i pomocy uczniom. 

4. Organizacja opieki zdrowotnej i profilaktyki.  

VII. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego: 

1.   Przepisy ogólne. 



2.   Ocenianie wewnątrzszkolne. 

3.  Informowanie rodziców/prawnych opiekunów i uczniów w sprawie oceniania. 

4.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 

5.  Klasyfikacja śródroczna. 

6.  Klasyfikacja roczna. 

7.  Uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana. 

8.  Zastrzeżenie do oceny rocznej. 

9.  Egzamin klasyfikacyjny. 

10. Egzamin poprawkowy.  

11. Tryb odwoławczy od egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego. 

12. Promowanie ucznia.  

13. Ukończenie szkoły przez ucznia.   

VIII. Ceremoniał szkolny: 

   1. Symbole szkoły. 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Przepisy ogólne. 

2. Zmiana statutu.  

 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział 1  

Przepisy definiujące 

 

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

1) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach; 

2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                      

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197); 

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących;  

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organa 

działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących; 

5) Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców i 

opiekunów prawnych; 

6) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół Ogólnokształcących; 

7) Organie prowadzącym Zespół Szkół Ogólnokształcących - należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Wydminy; 

8) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących - 

należy przez to rozumieć Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie; 

9) Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w 

stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w prawach z zakresu obowiązku 

szkolnego, jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. 

 



Rozdział 2 

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole 

 

§ 2.1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach jest szkołą publiczną.  

2. Siedziba szkoły znajduje się w Wydminach przy ul. Grunwaldzkiej 94. 

3. Ustalona nazwa Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach używana jest 

przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

4. Szkoła może posiadać własny sztandar, hymn, godło i ceremoniał. 

 5. W skład szkoły wchodzą: 

1) Oddział Przedszkolny; 

2) Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego; 

3) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące; 

4)Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach Szkoła Filialna w Talkach. 

5)Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach Szkoła Filialna w Zelkach. 

 6. Na zasadach określonych w art. 56 Ustawy w szkole mogą działać stowarzyszenia i 

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i 

wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 

            7. Zasady funkcjonowania związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

 8. Szkoła jest jednostką budżetową.  

            9. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

 10. Szkoła używa pieczęci, tablic i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

 

 § 3. Cele i zadania szkoły regulują szczegółowo: 

1) Statut Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego; 

2) Statut Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. 

 

Rozdział 2 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

   § 4.1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana 

jest uczniom, rodzicom i nauczycielom w każdym wariancie kształcenia: 

1) w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno-

pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w 

formie zdalnej. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom, a w przypadku zajęć 

rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz rejestrowana w opracowanym IPET-cie dla ucznia. 

 



   2. W szkole obowiązują Procedury organizowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, które są odrębnym dokumentem.  

         3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest 

dobrowolny. 

         4. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                       

w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły                      

i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości                   

przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym 

dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów                                   

i rodziców/prawnych opiekunów; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji                      

w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów w działaniach wyrównujących 

szanse edukacyjne dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie                    

tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców/prawnych opiekunów           

i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

          5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 



4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

         6. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły/przedszkola; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

7) asystent edukacji romskiej; 

8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia; 

9) pracownik socjalny; 

10) asystent rodziny; 

11) kurator sądowy; 

12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

          7. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 

wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.  

         8.  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:  

1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

a)   nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

 b) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej; 

c) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

          9.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego 

nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia                             

i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

 10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu 

organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą                

to być:  

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 

adresaci Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności                         



w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego  

zadania Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

podstawa 

udzielania 

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 

ucznia, rodzica/prawnego opiekuna 

prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut 

liczba 

uczestników 

Do 8 osób 

okres udzielania 

pomocy 

Zgodnie z decyzją dyrektora 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:  

adresaci Uczniowie szczególnie uzdolnieni 

zadania Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.  

podstawa 

udzielania 

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 

ucznia, rodzica/prawnego opiekuna, opinii poradni o szczególnych 

uzdolnieniach 

prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut 

liczba 

uczestników 

do 8 osób 

okres udzielania 

pomocy 

zgodnie z decyzją dyrektora 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:   

adresaci dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi                             

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się  

zadania Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia 

ucznia daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej.  

podstawa 

udzielania 

Orzeczenie/opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej  

prowadzący Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia 

łącznego tygodniowego czasu tych zajęć) 

liczba do 5 osób 



uczestników 

okres udzielania 

pomocy 

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu/opinii  

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze 

terapeutycznym:  

adresaci Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne 

zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego 

podstawa 

udzielania 

Orzeczenie/opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej  

prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego                   

dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć) 

liczba 

uczestników 

do 10 osób 

okres udzielania 

pomocy 

zgodnie z decyzją dyrektora 

5) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się: 

adresaci Uczniowie w celu zwiększenia efektywności uczenia się  

zadania Poprawa efektywności uczenia się  

podstawa 

udzielania 

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów 

prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut 

liczba 

uczestników 

Nie dotyczy  

okres udzielania 

pomocy 

zgodnie z decyzją dyrektora 

6) zajęcia logopedyczne: 

adresaci Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowej 

zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek 

specjalistów po badaniach przesiewowych 

podstawa 

udzielania 

Orzeczenie/opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej/ wniosek 

nauczyciela 

prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia 



łącznego tygodniowego czasu tych zajęć) 

liczba 

uczestników 

do 4 osób 

okres udzielania 

pomocy 

zgodnie z decyzją dyrektora 

 11.  Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa 

szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem; 

3) warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia 

się; 

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców/prawnych opiekunów 

dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości 

uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.   

        12. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie                         

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych 

lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa  

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej            

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie                   

tej opinii. 

          13. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację 

pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych 

uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem 

społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji 

nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.  



          14. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe                     

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–

pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela                 

tej pomocy  w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

          15. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym   

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy  przekazuje 

informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,                 

a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje                         

w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku/ teczce wychowawcy. 

           16. Wychowawca klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o potrzebie 

objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana       

w formie zapisu w dzienniczku ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy             

z rodzicem/prawnym opiekunem. 

            17.  W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną 

formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii 

nauczycieli uczących w klasie.  

           18. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli                   

w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii 

nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form 

pracy  z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.  

           19. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii                                     

od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–

pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi 

szkoły. 

           20. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje                       

z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami 

zatrudnionymi w szkole. 

   21. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, 

które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

            22. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica/prawnego opiekuna w formie pisemnej. Wychowawca 

klasy wpisuje powyższą informację w teczce wychowawcy, zaś rodzic/opiekun prawny 

własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.  

            23. Rodzic/prawny opiekun ma prawo do odmowy świadczenia pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku, z wyjątkiem uczniów posiadających 

orzeczenie kształcenia specjalnego. 

            24. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych                        

z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej                                   

swoim wychowankom. 

         25.  Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć 

się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.   



          26. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły,             

za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, występuje do poradni psychologiczno-

pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.  

          27. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie 

wywiadów z rodzicami/prawnymi opiekunami, uczniem, prowadzenia obserwacji 

pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

          28. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji 

przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno-

pedagogiczną.  

          29. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami uczniów. 

          30. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny 

tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w DZIALE II, 

Rozdział 5. 

          31. Organizowane w szkole konkursy i olimpiady stanowią formę rozwoju uzdolnień                            

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela przedmiotu. 

          32. Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą 

obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów                                

i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów; 

6) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w 

szkole; 

7) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych                               

przez wychowawcę; 

8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; 

9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 



10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –

wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych 

specjalistycznych);  

11) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów ucznia; 

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

14) komunikowanie rodzicom/prawnym opiekunom postępów ucznia oraz efektywności 

świadczonej pomocy; 

15) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji 

zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

33. Do zadań i obowiązków wychowawców w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni; 

2) informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

3) przedstawienie dyrektorowi projektu planu organizacji wyżej wymienionej pomocy                      

dla ucznia, opracowany we współpracy z innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym; 

4) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia oraz innymi nauczycielami, 

specjalistami; 

5) sporządzenie oceny efektywności udzielanej pomocy dwa razy w roku, we współpracy                            

z pedagogiem szkolnym; 

6) szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków wychowawców znajdują się                              

w Procedurach organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

34.  Do zadań i obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia                                    

i jego uczestnictwo  w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne                

i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 



4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej                  

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji    i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców/prawnych 

opiekunów i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców/prawnych opiekunów oraz udzielanie                           

im indywidualnych porad  w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń 

wewnętrznych i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami                                        

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego,                       

poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów 

Edukacyjno – Terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

35.  Do zadań logopedy w oddziale przedszkolnym, szkole należy w szczególności:  

1)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji                                         

dla rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy 

uczniów i eliminowania jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów;  

4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                        

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

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

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki,   



b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

36.  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 i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                    

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;  

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

37.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności 

oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki;   

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

terapeutycznym;   

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a)  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

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

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki,   

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców, prawnych 

opiekunów i wychowawców; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 



Rozdział 3 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                      

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 

        § 5.1.  W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie 

specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych/ integracyjnych na każdym etapie 

edukacyjnym.  

 2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

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

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny                                

i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach i możliwości 

organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych 

naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji. 

       3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, a w przypadku a w przypadku zawieszenia zajęć z powodów 

epidemicznych z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w formie zdalnej. 

       4. Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor 

szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub Zespołu Wspierającego,                      

może przedłużyć naukę w szkole do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,                         

w którym uczeń kończy 20 rok życia/24 rok życia w szkołach ponadpodstawowych. 

      5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje                      

w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu 

oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów. 

     6. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później                               

niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

     7. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  

       8. Dyrektor, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie orzeczenia 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą 

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

lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

       9. Dyrektor zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego 

języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego 



      10. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                       

z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym                           

po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 

      11. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

      12. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony                

dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

       13. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

       14.  W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

       15. Nauczyciele, o których mowa w ust. 14: 

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

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone                              

w programie; 

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

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

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

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

przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          

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

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie  

oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

       16. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne                        

oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                      

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne                        

oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi 

nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 14, lub w których nauczyciele                  

ci uczestniczą. 

        17. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu ośmioklasisty oraz egzaminu maturalnego, do rodzaju niepełnosprawności                         

lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania 



warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

        18. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 17 należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

        19. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w Rozdziale 2 statutu szkoły. 

        20. W szkole powołuje się zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie                                

o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej 

Zespołem Wspierającym. 

          21. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu,               

pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

          22. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz                    

w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym 

wyprzedzeniem.  

          23.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców/prawnych opiekunów ucznia – lekarz, psycholog, 

pedagog, logopeda lub inny specjalista; 

3) asystent lub pomoc nauczyciela. 

   24. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie                 

o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku 

braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu 

przez rodziców/prawnych opiekunów nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

  25. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół 

opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia                 

do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną.  

 26. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia                          

o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu,                                   

na jaki został opracowany poprzedni program.  

27. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 



c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o 

charakterze socjoterapeutycznym, 

d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej               

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone         

przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi           

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia                     

w realizacji zadań; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej                                

do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba. 

  28. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu 

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor szkoły zawiadamia 

rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika 

elektronicznego poprzez dokonanie wpisu w module Wiadomości.  

 29. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują kopię programu i kopię 

wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia.                                  

 30. W przypadku nieobecności rodziców/prawnych opiekunów na posiedzeniu 

Zespołu Wspierającego, rodzice są zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin,  

w których poszczególne formy będą realizowane.    

 31. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, 

które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

  32. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny 

Program Edukacyjno – Terapeutyczny, mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się          

do zaleceń w nim zawartych.  

 

Rozdział 4 

Nauczanie indywidualne 

 

 § 6. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie 

organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  



3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania 

indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców/prawnych opiekunów 

celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym  

w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania w klasach I -III szkoły podstawowej zajęcia powierza się jednemu 

lub dwóm nauczycielom. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu poza placówką. Może to nastąpić  

w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości 

miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu 

nauczyciela na zajęcia.  

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym                    

i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie                

ze wskazaniami w orzeczeniu.  

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,                          

w których zajęcia są realizowane. Wniosek wpisuje się do Dziennika indywidualnego 

nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej                                     

wraz z uzasadnieniem.  

11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego 

ucznia.  

12. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania 

indywidualnego należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia 

ucznia w życiu szkoły; 

4) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych. 

13.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków                  

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia,          

dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział      

w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach 

szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach 

uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są          

w dzienniku nauczania indywidualnego.  



14.  Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego                        

w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie złożą wniosek o zawieszenie nauczania 

indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę 

zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.    

15. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim,                                 

z którego wynika,  że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. 

Dyrektor, w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego, jest zobowiązany 

powiadomić poradnię psychologiczno - pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ 

prowadzący szkołę. 

16. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu                        

na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania w niniejszym statucie. 

 17. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego 

bezpośrednio z uczniem wynosi: 

1) dla uczniów klasy I-III SP - od 6 do 8 godzin, prowadzonych w co najmniej 2 dniach; 

2) dla uczniów klasy IV- VI SP - od 8 do 10 godzin, prowadzonych w co najmniej 3 dniach; 

3) dla uczniów klasy VII- VIII SP - od 10 do 12 godzin, prowadzonych w co najmniej                 

3 dniach; 

4) dla uczniów szkół ponadpodstawowych - od 12 do 16 godzin, prowadzonych                                        

w co najmniej 3 dniach. 

18. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowanego z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, prowadzonych w co najmniej 2 dniach. 

 

 

Rozdział  5 

Indywidualny tok nauki (ITN), indywidualny program nauki 

 

      § 7.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację 

indywidualnego programu nauki na każdym etapie edukacyjnym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w celu umożliwienia uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień 

oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.  Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać 

się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku  

roku/semestru. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki na każdym 

etapie  edukacyjnym. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po 

upływie  co najmniej jednego roku nauki w danym etapie, a w uzasadnionych przypadkach – 

po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 



5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program 

nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie 

całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:   

1) uczeń -  z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców/prawnych opiekunów; 

2) rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek –  za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 

7.  Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału,                  

który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach                       

i osiągnięciach ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, 

psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 dyrektor szkoły zasięga opinii rady 

pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno– pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 

szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna 

opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony. 

14. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – 

opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin 

konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

15. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej 

klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia                     

w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

16.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 

indywidualnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 

wszystkich uczniów  w danym okresie lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą  

i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

17.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo                         

lub 2 godziny co dwa tygodnie. 

18. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

19. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

20. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego 

egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 



21. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem 

nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 

uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb 

i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej. 

22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane               

w ITN. 

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok 

nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o 

ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce: 

„Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 8.1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego                

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

pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych                                 

i finansowych, określają odrębne przepisy.  

2.  Organa, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie                     

w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. 

 3.  Szkołą kieruje dyrektor.  

4.  Dyrektor kieruje szkołą przy pomocy wicedyrektora 

 5. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada pedagogiczna. 

 6.  Dyrektor wykonuje uchwały Rady pedagogicznej 

7.  Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady pedagogicznej określa                       

art.41 ust. 3 Ustawy. 

8.  W szkole działa Rada rodziców i Samorząd uczniowski. 

9.  Działające w szkole organa wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności.  

10. Szczegółowe zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania 

sporów między nimi określają następujące reguły: 

1) wszystkie spory pomiędzy podmiotami sporu rozwiązuje się na terenie szkoły.                    

Tylko w ostateczności, gdy wszystkie drogi zawiodą, można żądać ingerencji organu 

prowadzącego szkołę; 

2) nauczyciele, uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie mogą kierować do dyrektora szkoły  

skargi i wnioski w formie pisemnej lub ustnej w sprawach dotyczących realizacji zadań 

dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz naruszenia praw statutowych. 



7. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, dyrektor,               

nie rzadziej niż jeden raz w semestrze, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady 

rodziców, Samorządu uczniowskiego i Rady pedagogicznej, którą  może reprezentować 

specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel. 

 11. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole 

organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy                  

do dyrektora.  

 12. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się                              

do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach: 

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej;  

2) odpowiedzialności porządkowej; 

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy. 

 

Rozdział 2 

Dyrektor Szkoły i inne stanowiska kierownicze 

 

§ 9.1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.  

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

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

pracy szkoły.  

4. Dyrektor stwarza optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

 5. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły: 

a) przedkładanie Radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji                       

i promocji uczniów,  

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci i uczniów do szkoły, 

również w przypadku przeniesienia ucznia z innej szkoły, 

c) podejmowanie decyzji po zaopiniowaniu przez Radę pedagogiczną                         

o przeniesieniu ucznia do innej klasy na podstawie pisemnej i umotywowanej 

prośby rodzica/prawnego opiekuna, 

d) podejmowanie decyzji w sprawie realizacji lub odroczenia obowiązku 

szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki, 

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach,  

f) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką                           

nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w 

odrębnych przepisach,  

g) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

h) realizowanie uchwał i postanowień Rady pedagogicznej, 

i) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                      

w organizacji praktyk pedagogicznych, 



j) pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sprawdzianu 

ósmoklasisty i egzaminu  maturalnego, 

k) organizowanie nauczania indywidualnego w porozumieniu z organem 

prowadzącym, 

l) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły oraz dokonywanie zamówień bezpłatnych 

podręczników dla odpowiednich roczników, 

m) podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku 

przygotowania przedszkolnego  lub obowiązku nauki poza szkołą, na pisemny 

wniosek rodziców/prawnych opiekunów i spełnieniu przez nich warunków 

określonych ustawą,  

n) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia               

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężoną 

niepełnosprawnością lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego, 

o) dopuszczanie do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela 

programu nauczania oraz program wychowania przedszkolnego,                          

po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, 

p) podawanie do publicznej wiadomości, zestawu podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

q) podawanie do publicznej wiadomości terminarza roku szkolnego i ustalonych 

dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

r) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształceniu specjalnego ucznia, 

s) informowanie organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego 

szkołę o sposobie realizacji  zaleceń wydanych podczas badania jakości pracy 

szkoły,  

t) organizowanie dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego 

szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców, 

u) zwalnianie ucznia z ćwiczeń fizycznych lub z zajęć wychowania fizycznego,                   

na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa 

ucznia  w tych zajęciach, 

v) nadzoruje ajenta stołówki szkolnej i określa warunki korzystania z 

wyżywienia, a w przypadku zagrożenia epidemicznego ustala z ajentem zasady 

jej funkcjonowania zgodnie z wytycznymi GIS, 

w) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do 

otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników oraz użyczenia 

sprzętu komputerowego, niezbędnego do aktywnego uczestnictwa ucznia w 

zdalnym nauczaniu”;  

2) w zakresie spraw organizacyjnych:  

a) przygotowywanie projektów planów pracy szkoły i  planu nadzoru 

pedagogicznego,  

b) opracowanie arkusza organizacji szkoły,  



c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć 

d) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy 

na terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które 

zagrażają zdrowiu uczniów, 

e) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu ed ukacyjnego 

lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas 

oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwego powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu 

na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. O 

zawieszeniu zajęć zawiadamia organ nadzorujący; 

3) w zakresie spraw finansowych: 

a) opracowywanie planu finansowego szkoły,  

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie 

pedagogicznej,  

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie 

określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady 

gospodarki finansowej szkoły; 

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,  

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

c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,  

d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli                        

oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,  

e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych,  

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego, 

g) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariatu, stowarzyszeń                     

i innych organizacji, których statutowym celem jest działalność wychowawcza                             

lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności szkoły; 

5) w zakresie spraw porządkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy: 

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego                     

w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,  

c) dbanie o bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony 

przeciwpożarowej obiektów szkolnych,  

d) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli obiektów szkolnych                     

w zakresie bezpieczeństwa.  

 

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli               

i pracowników nie będących nauczycielami.  

7. W zakresie, o którym mowa w ust. 6, dyrektor w szczególności: 

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników 

niepedagogicznych;  



2) decyduje o przyznaniu nagród nauczycielom i innym pracownikom szkoły, zgodnie                              

z Regulaminem Pracy i Wynagradzania Pracowników Szkoły, będącym odrębnym 

dokumentem; 

3) decyduje o wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

zgodnie z Kodeksem Pracy; 

4) decyduje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń i innych 

wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;  

5) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły                    

oraz zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia mienia powierzonego materialnej 

odpowiedzialności nauczycielowi zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy; 

6) ustala:  

 a) regulaminy pracy i wynagradzania pracowników szkoły, 

 b) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

 c) ustala plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami;  

7) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który stanowi odrębny 

dokument; 

8) wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom szkoły; 

9) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi 

przepisami.  

 8. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

 9. Dyrektor jest przewodniczącym Rady pedagogicznej.  

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

postanowienia Regulaminu Rady Pedagogicznej, który jest odrębnym dokumentem. 

 11. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą pedagogiczną, Radą 

rodziców i Samorządem uczniowskim. 

12. Dyrektor : 

1) przedstawia Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

szkoły; 

2) informuje Radę pedagogiczną o realizacji planów pracy szkoły; 

3) udziela Radzie rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 

13. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, 

odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkoły należy: 

1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających udział uczniów  

w zdalnym nauczaniu; 

2) wybór, we współpracy z nauczycielami jednej platformy edukacyjnej, która jest 

wykorzystywana do prowadzenia nauczania zdalnego; 

3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do 

wybranej platformy/ technologii informacyjno-komunikacyjnych; 



4) ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do realizacji 

zadań; 

5) zobowiązanie nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich 

realizacji w zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców                               

i nauczycielami dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) określenie we współpracy z nauczycielami: 

a)  dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej 

edukacji, 

b)  dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego we współpracy z radą 

rodziców; 

c) tygodniowego zakresu treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego 

planu nauczania oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,  

d)   sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobu i 

terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

e) sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców 

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

7) ustalenie warunków i sposobów przeprowadzania egzaminów, o których mowa w Dziale V 

Statutu szkoły (WZO), 

8) przekazanie rodzicom, uczniom i nauczycielom informacje o organizacji zajęć w okresie 

czasowego zawieszenia działalności szkoły; 

9) koordynowanie współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu 

prowadzenia efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów. 

 

 

Rozdział 3 

Rada pedagogiczna 

 

§ 10.1. Rada pedagogiczna zwana dalej Radą jest organem kolegialnym szkoły, 

podejmującym uchwały w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady pedagogicznej wchodzą:  

1)Dyrektor szkoły – przewodniczący rady oraz wszyscy nauczyciele szkoły, jako członkowie 

stali;  

2)Prezydium Rady rodziców i Rada Samorządu uczniowskiego, jako członkowie niestali. 

3. W uzasadnionych przypadkach na posiedzenia Rady pedagogicznej mogą być 

zapraszani przedstawiciele służb administracyjno-gospodarczych i ekonomicznych szkoły 

oraz pracownicy służby zdrowia.  

4. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji; 

3) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu: 

nieobecności usprawiedliwionej lub nieobecności nieusprawiedliwionej na jego własną 

prośbę lub prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów; 

4) podejmowanie uchwały uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, odnośnie                                

jego jednorazowego promowania w ciągu całego cyklu kształcenia, jeżeli nie zdał egzaminu 



poprawkowego z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych pod warunkiem,                                        

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej (dotyczy uczniów klas IV-VII szkoły 

podstawowej i I-III liceum); 

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych szkoły; 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia uczniów do innej szkoły; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

9) zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę; 

10) zatwierdzenie regulaminów; 

11) ustalenie, na wniosek nauczyciela, dla uczniów wybitnie uzdolnionych indywidualnego 

toku nauki w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami i poradnią psychologiczno-

pedagogiczną; 

12) zatwierdzanie szkolnego systemu badania osiągnięć, oraz szkolnego zestawu 

podręczników; 

13) w porozumieniu z Radą rodziców uchwalanie szkolnego programu wychowawczego- 

profilaktycznego; 

14) uchwala statut szkoły i jego zmiany; 

15) w wyjątkowych przypadkach postanawia o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III 

szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub na wniosek rodzica/opiekuna prawnego                       

po zasięgnięciu opinii wychowawcy; 

16) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,                                             

w tym sprawowanego nad szkołą w celu doskonalenia pracy szkoły. 

5. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy opiniowanie :  

1) organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza-

lekcyjnych; 

2) projektu planu finansowego szkoły; 

3) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) przydziału  nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego                         

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) programów nauczania wybranych przez nauczycieli tworzących Szkolny Zestaw 

Programów, przed zatwierdzeniem ich przez dyrektora; 

6) organizacji edukacyjnych zajęć dodatkowych na dany rok szkolny oraz zajęć wychowania                    

do życia w rodzinie; 

7) proponowanych przez dyrektora zmian w terminarzu roku szkolnego - dni dodatkowo 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

6.  Dyrektor może wystąpić do Rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej 

sprawie. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady pedagogicznej, jeżeli stwierdził, że są                 

one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor 

zawiadamia organ prowadzący szkołę. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest                                   

w tym względzie ostateczna.  

7.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 



8. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                       

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

9.  Rada pedagogiczna (złożona z członków stałych) obraduje:  

1) na konferencjach; 

2) w powołanych przez siebie zespołach. 

10. Konferencje Rady pedagogicznej mają charakter posiedzeń organizowanych  

stacjonarnie w szkole lub w formie zdalnej:  

1) zwyczajnych: klasyfikacyjnych; 

2) nadzwyczajnych, zwoływanych w sprawach pilnych przez dyrektora lub na wniosek co 

najmniej 1/3 członków rady; 

3) szkoleniowych. 

11. Rada pedagogiczna posiada Regulamin Rady Pedagogicznej, który jest odrębnym 

dokumentem. 

12. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie 

szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania, a w przypadku, gdy 

posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzone jest zdalnie, umieszcza się go w e-dzienniku. 

Kliknięcie w zakładkę – protokoły - potwierdza zapoznanie się z protokołem Rady 

Pedagogicznej: 

1) poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż w terminie 3 

dni od wyłożenia protokołu lub jego umieszczenia w zakładce, jak w ust. 20. 

 W przypadku posiedzenia stacjonarnego Rady Pedagogicznej poprawki  i uzupełnienia wnosi 

się na piśmie składanym w sekretariacie szkoły, zaś w przypadku posiedzenia zdalnego, 

przesyła się je w formie pliku pdf na adres wskazany przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 4 

Rada rodziców 

 

§ 11.1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.  

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców/prawnych opiekunów uczniów 

danego oddziału, przeprowadzanych na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku 

szkolnym. 

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady rodziców,                                     

w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców/prawnych opiekunów                 

do pracy w innych organach, określa Regulamin działalności Rady Rodziców, który jest 

odrębnym dokumentem.  

4.  Regulamin, o którym mowa w ust.3, uchwalany przez Radę rodziców, nie może 

być sprzeczny ze Statutem.  

5. Dyrektor zapewnia Radzie rodziców organizacyjne warunki działania                         

oraz współpracuje z Radą rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

 

Rozdział 5 

Samorząd uczniowski 

 



§ 12.1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących działa Samorząd uczniowski,                      

który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organy samorządu, zasady wybierania i ich działania określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem. 

 

Rozdział 6 

Zasady współdziałania organów szkoły 

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 

§ 13.1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi 

kompetencjami, współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły. 

2. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia               

i wzajemnego poszanowania. 

3. Trudne do rozstrzygnięcia konflikty między nauczycielem a uczniem 

zainteresowane strony zgłaszają dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzje zmierzające              

do usunięcia przyczyn konfliktu. 

4. Spory między nauczycielem a uczniem może także na wniosek stron rozstrzygać 

Rada pedagogiczna w porozumieniu z Radą rodziców i Samorządem uczniowskim. 

5. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły                              

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, realizuje się spotkania 

przedstawicieli w/w organów. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowawczych i dydaktycznych młodzieży. 

7. Formy współdziałania: 

1) organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców klas                                   

z rodzicami/prawnymi opiekunami  dla zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-

wychowawczymi szkoły i klasy; 

2) zapewnienie rodzicom/prawnym opiekunom możliwości indywidualnego kontaktu                              

z wychowawcą i nauczycielami; 

3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów                  

w nauce, a także przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci. 

8. W ramach współpracy rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

5) udzielania pomocy materialnej; 

6) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi, 

organowi prowadzącemu oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych 

reprezentantów. 

   

 



DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

Rozdział 1 

Organizacja pracy Szkoły 

 

§ 14.1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia 

następnego roku. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

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

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący: 

1) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia 

epidemicznego, dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, 

rodzicom i nauczycielom. 

4. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.  

5. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej, a ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły,                         

jak i każdego nauczyciela. 

6. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze                               

i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju                       

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy szkoły, który określa w szczególności podstawowe założenia pracy 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej; 

2) arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planów nauczania       

oraz planu finansowego szkoły; 

3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

8. Dyrektor, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, uwzględniając 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, który określa 

organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania               

i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych organizowanych               

dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-

pedagogicznej – ustalony z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

9. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny. Nauka w szkole 

odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń 

zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania organizacji pracy 



szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły uwzględniającej 

zmianowość. 

10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

11. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje dyrektor szkoły godnie z obowiązującymi przepisami: 

1) w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego w celu zmniejszenia zagrożenia 

zakażenia chorobą zakaźną oraz zapewnienia bezpiecznych warunków ich odbywania,  

długość przerw międzylekcyjnych określa dyrektor szkoły. 

12. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych                     

w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe 

jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora szkoły. 

13. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. 

14. W szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

15. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej 

informacji  o wynikach pracy uczniom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szkoła prowadzi 

dziennik elektroniczny. Dziennik jest prowadzony według przepisów ministra właściwego               

do spraw oświaty i wychowania. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego 

stanowi odrębny dokument.  

16. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą pedagogiczną, Radą rodziców                         

i Samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości 

organizacyjnych, kadrowych i finansowych: 

1) dla 4-letniego liceum ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym,                   

spośród których uczeń wybiera 2 albo 3 przedmioty; 

2) dla oddziału 3-letniego liceum wyznacza od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym, spośród przedmiotów: historia, biologia, matematyka, 

język angielski.  

17. Przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie 

rozszerzonym mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie między 

oddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego – także w grupie międzyszkolnej. 

18. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje zajęcia 

pozalekcyjne oraz przedmioty nadobowiązkowe, które mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych,                  

a także podczas wycieczek, obozów i wyjazdów. 

19. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły. 

20. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów pełnione są, według harmonogramu 

ustalonego przez dyrektora, dyżury nauczycielskie. Sposób pełnienia dyżurów określa 

przyjęty w szkole regulamin, który stanowi odrębny dokument. 

21. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki objęto 

budynki i teren szkolny monitoringiem wizyjnym. Budynki szkolne oznakowane są 

tabliczkami informacyjnymi z napisem „Obiekt monitorowany”. 



22.W szkole obowiązuje Rejestr wyjść poza szkołę, który znajduje się w Kancelarii 

szkoły. 

23. Podczas zajęć poza terenem szkolnym i na czas trwania wycieczek nauczyciele – 

organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców/prawnych opiekunów.                 

Nie zmniejsza to odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. 

24. Wycieczki organizowane przez szkołę są przygotowywane ściśle według 

przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji 

krajoznawstwa i turystyki przez szkoły oraz zgodnie z Regulaminem wycieczek szkolnych, 

który jest odrębnym dokumentem. Kierownik wycieczki jest obowiązany do przygotowania i 

przedstawienia dyrektorowi do zatwierdzenia całości wymagalnej dokumentacji w terminie 

wskazanym przez dyrektora. 

25. Uczniowie zwolnieni decyzją dyrektora z zajęć szkolnych: wychowania 

fizycznego, religii, wychowania do życia w rodzinie, przebywają w trakcie ich trwania w 

czytelni szkolnej.   

  26. Na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna uczeń nieuczęszczający na 

zajęcia religii, wychowania do życia w rodzinie lub wychowania fizycznego może być 

zwolniony z zajęć, jeżeli jest to pierwsza  lub ostatnia godzina lekcyjna.  

  27. 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. 

  28. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki                        

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach  wydanej  

przez lekarza na czas określony w tej opinii.   

29. Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą                        

z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.  

30. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:  

1) sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe; 

2) salę gimnastyczną; 

3) boiska sportowe; 

4) bibliotekę z czytelnią; 

5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. 

31. Z tytułu  udostępniania rodzicom/prawnym opiekunom gromadzonych                   

przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących                  

ich dzieci, nie są pobierane od rodziców/prawnych opiekunów opłaty, bez względu na postać 

przekazywania tych informacji. 

32. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie rozporządzeń wydanych 

przez Ministra właściwego do spraw oświaty, który corocznie określa zasady, warunki, 

terminy, tryb przeprowadzania rekrutacji do szkół oraz Regulaminów Rekrutacji w ZSO                 

w Wydminach do poszczególnych typów szkół, który jest odrębnym dokumentem.  



33. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej jest przyjmowany do szkoły 

podstawowej decyzją dyrektora na podstawie kopii arkusza ocen poświadczonego                        

za zgodność z oryginałem lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania.  

34. Osoby nie będące obywatelami polskimi, korzystają z nauki i opieki przedszkolnej 

na warunkach dotyczących obywateli polskich, zgodnie z rozporządzeniem ministra. 

Rozdział 2 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

 

 § 15. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego opisany jest szczegółowo                       

w statutach poszczególnych typów szkół: 

1) Statut Szkoły Podstawowej im. F. Nowowiejskiego; 

2) Statut Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. 

 

Rozdział 3 

Biblioteka szkolna 

 

§ 16.1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą 

realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, w miarę możliwości popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców/prawnych opiekunów oraz wiedzy o regionie. 

 2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać: 

1) uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice/prawni opiekunowie w każdym dniu 

zajęć szkolnych, w godzinach pracy biblioteki i czytelni z zachowaniem obowiązujących 

procedur wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego; 

2) inne osoby na podstawie dowodu tożsamości. 

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

 4. Funkcje i zadania biblioteki. Biblioteka szkolna:  

1) pracuje zgodnie z opracowanym regulaminem biblioteki szkolnej;                                                                                                                

2) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły; 

3) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę 

czytelniczą; 

4) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł 

informacji; 

5) stanowi ośrodek informacji o dokumentach gromadzonych w szkole; 

6) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne                     

na zajęciach z uczniami; 

7) wspiera działalność w zakresie pomocy uczniom zdolnym i słabym; 

8) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

9) stanowi Centrum Informacji Multimedialnej; 

10) współpracuje z nauczycielami, rodzicami/prawnymi opiekunami, bibliotekami pedagogi-

cznymi, publicznymi, wydawnictwami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami 

wspierającymi działalność bibliotek szkolnych. 

5. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza. Praca pedagogiczna: 

1) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji;                                                 



2) udzielanie informacji; 

3) poradnictwo w doborze lektury; 

4) zakup książek zgodnie z zapotrzebowaniem czytelniczym uczniów; 

5) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji                            

przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów w formie zajęć 

grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem; 

6) rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

7) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów poprzez: 

a) konkursy czytelnicze, 

b) wystawy książek, 

c) gazetki tematyczne, 

d) spotkania autorskie, 

e) zajęcia czytelnicze; 

8) umożliwienie osiągania sukcesów w procesie uczenia się: 

a) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów i olimpiad 

przedmiotowych, 

b) udostępnianie uczniom zbiorów w czytelni oraz pomoc im w odrabianiu 

lekcji, 

                    c) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce; 

9) uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru kultury: 

a) organizowanie wycieczek do innych bibliotek oraz instytucji kulturalno-

oświatowych (udział uczniów w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach 

autorskich), 

b) współorganizowanie wyjazdów do teatru, kina; 

10) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa: 

a) konkursy, 

b) wystawy, 

c) apele, 

d) zajęcia czytelnicze, 

e) lekcje biblioteczne; 

11) inspirowanie pracy łączników z biblioteką; 

12) pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych nauczycielom i wychowawcom, 

związanych  z książką i innymi źródłami informacji; 

13) informowanie nauczycieli, wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

14) tworzenie warunków do posługiwania się technologią informacyjną; 

15) umożliwienie uczniom dostępu do Internetu; 

16) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami: 

a) informowanie o stanie czytelnictwa dzieci (wywiadówki, rozmowy 

indywidualne), 

b) udostępnianie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, 

 c) propagowanie konkursów czytelniczych poprzez rozmowy indywidualne                     

oraz umieszczanie informacji na gazetkach bibliotecznych, 

d) informowanie  o nowościach czytelniczych  poprzez wystawki, gazetki                 

i rozmowy indywidualne, 



e) rozmowy zachęcające do wspólnego czytania z dziećmi w domu, 

f) poradnictwo  w doborze odpowiedniej literatury; 

17) prace organizacyjno-techniczne: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) gromadzenie i ewidencja podręczników, materiałów edukacyjnych                       

i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowych, 

c) ewidencja i opracowywanie zbiorów, 

d) selekcja zbiorów, 

e) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, 

kartoteki, teczki tematyczne), 

f) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy                            

i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, miesięczna, półroczna                     

i roczna), 

g) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

18) inne obowiązki i uprawnienia: 

a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, 

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

c) współpraca z innymi bibliotekami, 

d) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej, 

e) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych (projekty, granty). 

 6. Organizacja biblioteki. W skład biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia; 

2) czytelnia.  

7. Czas pracy biblioteki: 

1) biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych; 

2) godziny pracy biblioteki ustala dyrektor; 

3) czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego rozkładu zajęć, co umożliwia 

dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz przed i po ich zakończeniu. 

8. Finansowanie wydatków: 

1) podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły; 

2) biblioteka może otrzymać dotacje na swoją działalność od Rady rodziców lub innych 

źródeł; 

3) biblioteka może zdobywać dodatkowe środki finansowe zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 9. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz prawa i obowiązki 

osób korzystających z biblioteki określa Regulamin biblioteki, będący odrębnym 

dokumentem. 

10. Zasady udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń z dotacji 

celowej określa Regulamin wypożyczeń, będący odrębnym dokumentem. 

 

 

Rozdział 4 

Wolontariat 



 

§ 17. 1. W szkole może funkcjonować Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę 

rodzica / prawnego opiekuna na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie              

przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów, którzy mogą 

prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora. 

4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej  na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

5)  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze 

woluntarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach 

prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne 

organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

8) promowanie idei wolontariatu; 

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych                         

do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy; 

10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 

 5. Wolontariusze:  

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 

2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie 

pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 

3) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji,                  

do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów; 

4) po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania 

zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole; 

5) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze,                            

który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

6) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych; 

7) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

8) członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach                        

i warsztatach dla wolontariuszy; 



9) każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując 

swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy; 

10) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,                   

godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 

11) każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w statucie szkoły 

oraz Regulaminie Klubu; 

12) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun 

Szkolnego Klubu Wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu. 

 6. Struktura organizacyjna Klubu Wolontariusza: 

1) Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces                        

do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły; 

2) opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie 

zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących 

pomoc – rodziców/prawnych opiekunów; 

3) na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków 

-zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy 

klasowe; 

4) wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego; 

5) do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-

koordynatora; 

6) na koniec roku szkolnego odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, 

przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie 

obszarów dalszej działalności. 

 7. Formy działalności: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3) udział w akcjach ogólnopolskich - za zgodą dyrektora szkoły.  

  8. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan 

pracy. 

  9. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są                    

do publicznej wiadomości na tablicy w holu na pierwszym piętrze i w zakładce na stronie 

internetowej szkoły. 

  10. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi,                    

bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 11. Nagradzanie wolontariuszy: 

1) nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie                                         

dla jego  działalności; 

2) wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną                       

i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania; 

3) formy nagradzania: 

a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu, 



b) przyznanie dyplomu, 

c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego, 

d) pisemne podziękowanie do rodziców/prawnych opiekunów, 

e)  wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu                              

na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez 

trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych                           

oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech 

działaniach szkolnych. 

  12. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu. 

 

Rozdział 5 

Innowacje 

 

§ 18.1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe                          

o charakterze spójnym z charakterem szkoły, określonym w jej Statucie 

i programie wychowawczo-profilaktycznym. 

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły 

wydaje dyrektor, określając jednocześnie warunki prowadzenia tej działalności. 

3. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę, jakości pracy szkoły i efektywność 

kształcenia: 

1) innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne; 

2) innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie; 

3) rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków 

kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych 

i eksperymentalnych; 

4) innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być 

podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań; 

5) udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny; 

6) uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada pedagogiczna; 

7) uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskani zgody 

nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; opinii Rady pedagogicznej; pisemnej 

zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, 

gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane; 

8) Uchwałę Rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad                 

oraz opinią Rady pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor 

szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę planowanie 

rozpoczęcie innowacji; 

9) po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 

innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje 

wprowadzona. 



Rozdział 6 

Świetlica szkolna 

 

§ 19.1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły jest 

świetlica.  

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej, którzy ze względu              

na czas pracy swoich rodziców/prawnych opiekunów lub dojazd do szkoły, muszą dłużej 

przebywać w szkole, a także inni uczniowie za zgodą nauczyciela świetlicy.  

 3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych – na jednego 

nauczyciela przypada do 25 uczniów.  

 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy.  

5. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z Rocznym planem pracy 

szkoły, który jest odrębnym dokumentem. 

6. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy, który jest 

odrębnym dokumentem. 

 7. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie                    

do samodzielnej pracy umysłowej; 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej                                 

w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia; 

3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie; 

4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego; 

5) dbałość o zachowanie zdrowia, kształtowanie nawyków higieny i czystości; 

6) wdrażanie uczniom odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia; 

7) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;  

8) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków oraz placówkami 

upowszechniania kultury.  

 8. Planowanie i organizacja zajęć w świetlicy: 

1) świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć. Treść tych planów 

wyznaczają cele wychowawcze i potrzeby dzieci; 

2) zakres zajęć i czas pracy świetlicy w dni nauki szkolnej określa dyrektor w porozumieniu          

z Radą pedagogiczną i organem prowadzącym. 

 9. Formy pracy świetlicowej: 

1)  rozwijające horyzonty umysłowe ucznia; 

2) zajęcia praktyczno – techniczne, prowadzenie gazetki ściennej w świetlicy;  

3) zajęcia artystyczne; 

4) elementy wychowania fizycznego i sportu, gry i zabawy ruchowe.  

 10. Prawa i obowiązki wychowanków: 

1) do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie, których 

kwalifikuje do tego sytuacja rodzinna; 

2) kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje nauczyciel wychowawca                          

w porozumieniu z dyrektorem; 



3) kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka, wychowawcy, pedagoga.  

 11. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;  

2) tygodniowy rozkład zajęć; 

3) dziennik zajęć; 

4) listy i karty zgłoszeń uczniów do świetlicy.  

 

 

DZIAŁ V 

PRACOWNICY SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Nauczyciele 

 

§ 20.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników na stanowiskach 

administracyjnych, pomocniczych i obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania 

nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły określają 

przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy.  

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej; 

2) wybór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie programów; 

3) wybór podręczników szkolnych; 

4)prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-

profilaktycznym; 

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnych kwalifikacji 

zawodowych; 

7) stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania pracy uczniów; 

8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów; 

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

10) czynny udział w pracy Rady pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał; 

11) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami; 

12) systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

13) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów; 

14) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby                            

i zainteresowania uczniów; 

15) udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole; 

16) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy. 



5. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe: 

1) rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa dyrektor; 

2) pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków 

zespołu. 

6. Zadaniami zespołu wychowawczego (nauczycieli uczących w jednym oddziale) są: 

1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków 

szkolnych; 

2) rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz 

środowiskiem lokalnym; 

3) poznawanie środowiska wychowawczego uczniów; 

4) pomoc młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych; 

5) diagnozowanie uczniów w zakresie potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i trudności; 

6) kształcenie umiejętności świadomego wyboru, podejmowania decyzji oraz brania 

odpowiedzialności za podjęte wybory. 

7. Zadaniami zespołu przedmiotowego są: 

1) wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także podręczników                 

z danego przedmiotu; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu; 

3) badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu; 

4) współudział przy opiniowaniu programów z zakresu kształcenia ogólnego, autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych; 

5) współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; 

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

7) współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły. 

8. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły. 

 

Rozdział 2 

Wychowawcy 

 

§ 21.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu                       

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą. W szczególnych przypadkach dyrektor może 

powierzyć obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom (drugi nauczyciel jest zastępcą 

wychowawcy na czas jego nieobecności) lub jednemu nauczycielowi wychowawstwo                    

w dwóch klasach.  

2. Funkcje wychowawcy dyrektor powierza nauczycielowi, który – jeśli nie zajdą 

szczególne okoliczności – prowadzi oddział w całym cyklu nauczania. 

3. Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków; 

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów,          

udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów; 

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, które rozwijają i integrują oddział; 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi                              

i koordynowanie działań wychowawczych; 



5) współpraca z pedagogiem szkolnym; 

6) kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez uczniów, także w zakresie regularnego 

uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne; 

7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy; 

8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy;  

9) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie                    

ich udziału  w pracach na rzecz środowiska; 

10) interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobistej uczniów; 

11) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej; 

12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – działalności 

wychowawczej i opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie świadectw 

szkolnych; 

13) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej 

placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych 

właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić                       

do dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy lub nauczyciela. Wniosek na piśmie               

wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. 

Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego                                    

i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania 

wniosku. 

 6. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców/prawnych opiekunów i uczniów,                              

po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora; 

2) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;  

3) w wyniku decyzji dyrektora, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi                       

lub w sytuacji koniecznych zmian organizacyjnych.  

 7. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor w terminie 14 dni                     

od złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni                   

do organu prowadzącego szkołę.  

 8. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  

 

Rozdział 3 

Pedagog szkolny, doradca zawodowy 

 

§ 22.1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a także: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie 

uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom i słuchaczom,             

a także współpraca w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 



4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia się; 

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

w trudnej sytuacji życiowej; 

6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami,             

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

7) koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-

profilaktycznym; 

8) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentacja oceny 

Radzie pedagogicznej. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego przygotowujących uczniów                            

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

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

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

w zakresie doradztwa zawodowego; 

6) udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom/prawnym 

opiekunom; 

7) coroczne opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, programu realizacji doradztwa zawodowego, 

uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego; 

8) koordynuje realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, który jest 

odrębnym dokumentem szkoły. 

 

Rozdział 4 

Logopeda szkolny 

 

§ 23.1. Do zadań logopedy należy: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia mowy uczniów; 

2) diagnozowanie logopedyczne – oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach liczących nie więcej                    

niż 4 osoby; 

4) organizowanie i prowadzenie, w zależności od potrzeb, różnych form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających                     

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. Dokumentację pracy logopedy stanowią: 

1) dziennik zajęć terapii logopedycznej; 

2) indywidualne karty badania mowy. 



 

Rozdział 5 

Nauczyciel Bibliotekarz 

 

  § 24. Zadania i zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz zakres zadań 

nauczyciela bibliotekarza określa Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach                   

w DZIALE IV, Rozdział 3 oraz Regulamin Biblioteki Szkolnej - stanowiący odrębny 

dokument. 

 

Rozdział 6 

Pracownicy niepedagogiczni 

  § 25. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych regulują zewnętrzne 

przepisy.  

 

DZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 26.1. Uczeń ma prawo: 

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, określonych                   

przez wewnątrzszkolne zasady oceniania; 

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych                            

przez przedmiotowe systemy oceniania; 

4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

5) do poszanowania swej godności; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uzyskanie zgody na indywidualny 

tok lub program nauki realizowany według trybu ustalonego przez ministra właściwego                      

do spraw oświaty i wychowania; 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich; 

8) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez samorządy; 

9) do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

10) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

11) do nietykalności osobistej; 

12) do bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów; 

14) korzystania z pomocy materialnej, którą dysponuje szkoła; 

15) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach; 

16) do pomocy z racji specyficznych trudności w uczeniu się. 

  2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń oraz jego rodzic / opiekun prawny 

może w ciągu 7 dni wnieść na piśmie odwołanie z uzasadnieniem do dyrektora. Dyrektor 



rozpatruje odwołanie udzielając zainteresowanym odpowiedzi w ciągu 14 dni.                               

Przy rozpoznaniu  sprawy dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć                        

w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się; 

2) godnie reprezentować szkołę; 

3)przestrzegać regulaminów obowiązujących na ternie szkoły; 

4) respektować zasady współżycia społecznego i normy etyczne; 

5) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania; 

6) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów; 

7)właściwie zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych, wycieczek i imprez szkolnych; 

8) dbać o kulturę słowa, przestrzegać tradycyjnych form grzecznościowych; 

9) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, szczególnie                  

w kwestii biżuterii, która nie powinna zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu innych uczniów; 

10) uczniowie szkoły podstawowej dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa nie farbują 

włosów, nie malują paznokci i nie stosują makijażu; 

11) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; cenne przedmiotu uczeń 

przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność – szkołą nie ponosi odpowiedzialności                     

za kradzież  lub zniszczenie na terenie szkoły; 

12) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju: podczas uroczystości 

szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie lub spódnica), na zajęciach 

wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy, podczas zajęć edukacyjnych 

obowiązkowo należy pozostawić okrycie wierzchnie w szatni; 

13) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

14) pisemnie usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności                    

(przez rodziców/prawnych opiekunów lub samodzielnie przez ucznia pełnoletniego); 

15) w przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień uczeń/ rodzic/prawny opiekun powinien 

poinformować wychowawcę telefonicznie lub pisemnie o swojej sytuacji; 

16) w przypadku opuszczenia więcej niż 50 % zajęć lekcyjnych w semestrze uczeń 

zobowiązany jest przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu: zasady 

przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa DZIAŁ VI Rozdział 9.; 

17) przestrzegać zasad używania telefonu komórkowego i innych urządzeń komunikacyjnych: 

a) przed zajęciami dydaktycznymi bezwzględnie wyłączyć urządzenie,  

b) na terenie szkoły korzystać tylko w sytuacjach wyjątkowych – do kontaktu z rodzicami/ 

prawnymi opiekunami tylko w Sekretariacie szkoły, 

c) podczas zajęć korzystać tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

18) posiadać i prowadzić zeszyty przedmiotowe; 

19) w sprawach spornych lub konfliktowych dotyczących naruszenia statutu szkoły,                                    

albo spowodowanych inną przyczyną należy zachować następujący tryb postępowania:  

a) odwołać się do wychowawcy klasy, 

b) pedagoga szkolnego, 

c) opiekuna samorządu uczniowskiego o reprezentowanie racji ucznia przed dyrektor-

rem, radą pedagogiczną, 

d) odwołać się do dyrektora szkoły, 



e) odwołać się do kuratora oświaty. 

4. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, koleżanek                         

i kolegów w czasie przebywania na terenie szkoły oraz innym miejscu zajęć (uczeń nie pali 

papierosów oraz e-papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków 

odurzających). 

 

 

Rozdział 2 

Nagrody i kary 

 

§ 27.1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę; 

2) wolontariat; 

3) wzorową postawę społeczną, obywatelską; 

4) wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe. 

2. Nagrody i wyróżnienia: 

1) pochwała na forum klasy; 

2) pochwała na forum szkoły; 

3) ocena wzorowa z zachowania; 

4) list pochwalny/gratulacyjny skierowany do rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 

5) dyplom, nagroda rzeczowa lub pieniężna; 

6) stypendium za naukę i osiągnięcia sportowe, którego zasady przyznawania określa 

„Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i sporcie”, stanowiący odrębny 

dokument. 

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, 

Samorządu uczniowskiego, Rady pedagogicznej. O każdej przyznanej uczniowi nagrodzie 

wychowawca informuje jego rodziców/prawnych opiekunów. 

  4. Do każdej przyznanej nagrody uczeń, któremu nagrodę przyznano, może wnieść 

pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora w terminie 3 dni od jej przyznania.             

Od nagrody przyznanej przez dyrektora przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy               

do dyrektora w terminie 3 dni  od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni 

i może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi 

przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

6. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, a w szczególności uchybianie 

wymienionym w statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej 

uczniowi karze wychowawca informuje jego rodziców/prawnych opiekunów. 

7. Uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) ocena naganna z zachowania; 

2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej  lub rodziców/ 

prawnych opiekunów ucznia; 

3) upomnienie lub naganę wpisaną do akt ucznia; 



4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, do reprezento-

wania szkoły na zewnątrz; 

5) przeniesienie do innej placówki oświatowej (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów); 

6) skreślenie ucznia z listy uczniów liceum (dotyczy uczniów powyżej 18 roku życia). 

8. Karę nagany może udzielić wychowawca lub dyrektor, pozostałe tylko dyrektor. 

9. Skreślenie ucznia z listy uczniów liceum może nastąpić w przypadkach gdy uczeń: 

1) przychodzi do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, odurzenie lekami 

psychotropowymi, narkotykami albo wprowadza się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 

2) rozprowadza wyżej wymienione środki; 

3) demoralizuje innych uczniów; 

4) podejmuje działania zagrażające dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły; 

5) w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio 

zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku; 

6) wyczerpał środki zaradcze stosowane wobec niego przez szkołę; 

7) po ukończeniu 18 roku życia złoży na piśmie do dyrektora wniosek o skreślenie z listy 

uczniów. 

10. Od kary udzielonej przez wychowawcę uczeń ma prawo odwołać się na piśmie                         

do dyrektora w terminie 7 dni od daty jej udzielenia. Od kary nałożonej przez dyrektora                     

(poza skreśleniem z listy) przysługuje pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Dyrektor przed podjęciem rozstrzygnięcia może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej. 

Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jego wpływu. 

11. Skreślenia ucznia z listy uczniów liceum dokonuje dyrektor poprzez wydanie 

decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Olsztynie 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez dyrektora, który wydał decyzję.  

12. Uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun w przypadku naruszenia prawa ucznia jest 

uprawniony do składania skarg pisemnie, a także ustnie do protokołu według następującej 

procedury: 

1) powiadamia wychowawcę; 

2) powiadamia pedagoga szkolnego; 

3) powiadamia opiekuna samorządu uczniowskiego; 

4) kieruje skargę do dyrektora, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje                   

bądź konsultuje z organami szkoły; 

5) dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni. Treść decyzji przekazuje się 

wnioskodawcy.  

 

Rozdział 3 

Formy opieki i pomocy uczniom 

 

§ 28.1. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych                  

lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie: działania opiekuńcze i wychowawcze                      

w szkole koordynowane są przez pedagoga szkolnego i opierają się na współpracy wszystkich 

pracowników szkoły.  

2. Pomocą materialną dla uczniów zajmuje się komisja stypendialna rady 

pedagogicznej pod przewodnictwem pedagoga szkolnego, która jest powoływana w razie 



potrzeb. Formami pomocy materialnej są stypendia oraz zapomogi doraźne przyznawane 

przez szkołę w ramach posiadanych środków. Szczegóły określa Regulamin przyznawania 

pomocy materialnej, który jest odrębnym dokumentem.  

 

Rozdział 4 

Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami. 

 

§ 29. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej w szkole. 

1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia                    

przez uczniów 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a opieka stomatologiczna 

- do ukończenia przez uczniów 19. roku życia. 

2. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu               

do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów 

stomatologicznych. 

3. Opiekę nad uczniami   szkoły sprawują odpowiednio: 

1) pielęgniarka środowiska w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole                      

w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) higienistka dentystyczna w ramach współpracy z lekarzem dentystą udzielającym 

świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, zgodnie z umową podpisaną z organem 

prowadzącym. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wyboru innego miejsca udzielania 

świadczeń stomatologicznych. 

5. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują rodziców/prawnych 

opiekunów lub pełnoletnich uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia 

sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego 

opiekę. Informację tę umieszcza się w gablotce szkolnej przy drzwiach wejściowych                   

do szkoły. 

6. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna w zakresie 

profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19 roku życia, 

określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części 

dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego                   

dla dzieci  i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji oraz profilaktycznych świadczeń 

stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie, 

określonych  w przepisach j/w, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców                

lub pełnoletnich uczniów. 

7. Pielęgniarka środowiska współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami                   

albo pełnoletnimi uczniami. Współpraca polega na: 

1) przekazywaniu informacji o: 

a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, 

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej                           

nad uczniami, 



c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2)   informowaniu i wspieraniu rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów w:  

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki 

stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań 

przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych, 

b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty; 

3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu 

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów 

zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów. 

8. Pielęgniarka środowiska współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami                        

i pedagogiem szkolnym.  

9. Współpraca, o której mowa w ust. 8 polega na podejmowaniu wspólnych działań 

w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych 

oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, a także doradzaniu 

dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych                

w szkole.  

10. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w ust. 3,               

są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. 

zm.) w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku                         

ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów,                             

oraz poszanowania intymności  i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń 

zdrowotnych.  

11. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu               

jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności 

podczas pobytu ucznia w szkole ustala pielęgniarka, która wspólnie go określa z rodzicami/ 

prawnymi opiekunami, lekarzem i dyrektorem szkoły.  

12. Dyrektor szkoły, w miarę posiadanych środków oraz za zgodą nauczyciela                  

lub pracownika niepedagogicznego, zapewnia możliwość zdobycia wiedzy na temat sposobu 

postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio                    

do potrzeb zdrowotnych uczniów. 

 

DZIAŁ VII 

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 30.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu                         

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 



w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej                               

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  

 

Rozdział 2 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 31.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia odbywa się                

w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. 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 samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                          

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                        

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji                    

o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz w zachowaniu. 

4. W klasach I – III szkoły podstawowej uczeń oceniany jest na podstawie 

bezpośredniej obserwacji i analizy prac własnych w określonych obszarach edukacyjnych: 

1) w formułowaniu śródrocznej i rocznej oceny opisowej wykorzystuje się zwroty 

zawarte w dzienniku elektronicznym, modyfikując je według potrzeb; 

2)  ocena śródroczna zawiera dodatkowo zalecenia i wskazówki do dalszej pracy; 

3) na miesiąc przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną rodzic/opiekun prawny                     

w trakcie zebrania z rodzicami otrzymuje w formie ustnej informacje o przewidywanej 

śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej; 



4)  roczna ocena opisowa zapisana jest w arkuszu ocen ucznia; 

5) szczegółowe zasady oceniania reguluje Regulamin oceniania w klasach edukacji 

wczesnoszkolnej w  Szkole Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach. 

  5. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w liceum obowiązują tradycyjne oceny 

szkolne. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określony w podstawie 

programowej przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali: 

 

STOPIEŃ OZNACZENIE CYFROWE 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający  2 

niedostateczny  1 

 

  6. Osiągnięcia ucznia ocenia się poprzez: 

1) ocenę wysiłku włożonego w naukę, aktywności na lekcji, zaangażowanie w realizację 

zadań oraz stosunek ucznia do przedmiotu; 

2) odpowiedzi ustne podczas lekcji; 

3) kontrolę pisemną: kartkówki, prace klasowe, wypracowania, pisemne prace 

samodzielne, testy osiągnięć szkolnych. 

  7. Poprzez prace klasowe rozumie się sprawdzian wiadomości obejmujący materiał 

określony przez nauczyciela, trwający jedną godzinę lekcyjną i zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem. W ocenianiu stosuje się skalę procentową: 

100% - 95%  - 6 (celujący)  

  94% - 85%  - 5 (bardzo dobry ) 

  84% - 70%  - 4 (dobry ) 

  69% - 50%  - 3 (dostateczny) 

  49% - 30%  - 2 (dopuszczający) 

  29% - 0%  - 1 (niedostateczny) 

    8. Kartkówki to sprawdziany obejmujące wiadomości z nie więcej niż z trzech ostatnich 

lekcji. 

    9. Poprawa prac pisemnych i ocen niedostatecznych z danego przedmiotu odbywa się 

zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. 

    10. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie,              

w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny, nie rzadziej jednak      

niż raz w miesiącu. 

 11. Ocenę wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

 12. Stopień ustalony przez nauczyciela nie może być uchylony ani zmieniony decyzją 

administracyjną z zastrzeżeniem (Rozdział 9, 10). 

 13. Nauczyciel wystawia następujące typy ocen bieżących i klasyfikacyjnych:  

1) cząstkową, która zawiera informacje o bieżących osiągnięciach ucznia w formie stopni 



szkolnych wyrażonych w skali od 1 do 6.  Dopuszcza się stosowanie znaków wpisywanych 

ołówkiem (kropek, plusów i minusów) tylko jako znaków określających aktywność ucznia      

lub jego nieprzygotowanie; 

2) śródroczną, wystawianą na koniec pierwszego semestru, maksymalnie trzy dni                  

przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej; 

3) roczną, określającą ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych            

w programie nauczania na dany rok szkolny, wystawianą maksymalnie trzy dni                     

przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej;  

4) końcową;  

5) na klasyfikację końcową składają się:  

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

programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych  lub semestrach programowo niższych              

w szkole danego typu,  

   c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej; 

6) klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej danego typu. 

   14. Oceny klasyfikacyjne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni 

cząstkowych tylko tzw. średnia ważona.   

         15. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

   16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

     17. W przypadku gdy przedmiot nauczany jest przez dwóch lub więcej nauczycieli,              

ocenę śródroczną i roczną uzgadniają wszyscy nauczyciele prowadzący. 

     18. Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków - uczeń, który za I półrocze z danego 

przedmiotu otrzymał ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do uzupełnienia w czasie dwóch 

miesięcy następnego semestru braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, 

wskazanych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu oraz przedstawienia w formie 

pisemnej wyników swojej pracy do oceny. W razie gdy braki nie zostaną uzupełnione, ocena 

śródroczna może stanowić podstawę do ustalenia oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego. 

19. Ocena śródroczna i roczna zachowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej ma formę 

opisową uwzględniającą spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej.                  

W formułowaniu oceny wykorzystuje się zwroty zawarte w dzienniku elektronicznym.                      

W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia zasad zachowania uwzględnionych w Wewnątrz-

szkolnym Systemie Oceniania, nie może on być wyróżniony na apelu szkolnym.  

20. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia w klasach IV-VIII szkoły 

podstawowej i liceum ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 



6) naganne. 

21. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

 3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

 6) okazywanie szacunku innym osobom; 

 7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

          22. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły: 

1) ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w 

szczególności: 

 a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na 

zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się 

z zadań zleconych przez nauczycieli, 

 b) przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, 

 w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online, 

 c) dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji 

elektronicznej  z nauczycielami,  kolegami i koleżankami, 

 d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad 

zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli 

np. podczas lekcji wychowawczych, 

 e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad zajęć 

lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych 

online, 

 f) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią 

informatyczną. 

 23. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania w danym semestrze                   

w przypadku opuszczenia 3 lekcji bez  usprawiedliwienia lub uzyskania w semestrze powyżej       

10 punktów ujemnych oraz oceny bardzo dobrej w przypadku uzyskania 30 punktów ujemnych.  

         24. Uczeń na początku semestru otrzymuje 170 punktów, co odpowiada ocenie dobrej. 

   25. Uczeń uzyskuje ocenę zachowania semestralną / roczną w zależności od ilości 

uzyskanych punktów - według poniższej tabeli: 

 

Łączna ilość punktów Ocena zachowania – semestralna lub roczna 

powyżej 250 wzorowe 

200 - 250 bardzo dobre 

161 - 199 dobre 

81 - 160 poprawne 

0 - 80 nieodpowiednie 

poniżej 0 naganne 

 



26. Zachowanie ocenia się w dwóch obszarach: zachowania pozytywne i zachowania 

negatywne: 

 

1) Zachowania pozytywne: 

L.p.  
Punkty 

dodatnie 

1. Aktywne sprawowanie funkcji w szkole do 20 

2. Aktywne sprawowanie funkcji w klasie do 20 

3. 

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy, zawody) 

- za udział w etapie szkolnym 5 pkt, etap powiatowy 10 pkt, etap 

wojewódzki 15 pkt 

suma 

punktów 

4. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych do 15 

5. Praca na rzecz klasy do 20 

6. Praca na rzecz Szkoły do 20 

7. Praca na rzecz środowiska, wolontariat do 20 

8. Udokumentowana pomoc kolegom w nauce do 15 

9. Punktualność do 10 

10. 
Przejawianie inicjatywy, aktywny udział w pracach kół 

zainteresowań i organizacjach 
do 20 

11. Przeciwstawianie się przejawom agresji i wulgarności do 15 

12. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. do 20  

13. 

100% frekwencja 

(Nieobecności spowodowane brakiem dojazdu do szkoły, wizytą 

u lekarza w celu wykonania szczepień lub bilansu oraz 

nieobecności związane z obchodzonymi w innych terminach 

Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy przez uczniów 

wyznania grekokatolickiego, nie wpływają na obniżenie 

frekwencji). 

30 

14. Do dyspozycji wychowawcy do 30 

 

2) Zachowania negatywne: 

L.p.  
Punkty 

ujemne 

 

1. Przeszkadzanie na lekcji za każde 2 

2 Uporczywe przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji za każde 5 

3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela za każde 3 

4. 
Aroganckie odezwanie się do nauczyciela, pracowników szkoły, 

kolegów i koleżanek 
za każde 10 

5. Ubliżanie, zaczepianie słowne lub fizyczne za każde 15 

6. Bójka za każdą 50 

7. Wulgarne słownictwo za każde 5 

8. Niewłaściwe zachowanie po za szkołą za każde 30 



9. Niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły i imprezach szkolnych 
za każde od 10 

do 50 

10. Niszczenie mienia szkolnego i rzeczy innych uczniów 
za każde od 10 

do 50 

11. Niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami za każde 10 

12. Kradzież, wyłudzanie za każde 50 

13. Fałszowanie podpisów, dokumentów za każde 20 

14. Zaśmiecanie otoczenia za każde 5 

15. Palenie papierosów/e-papierosów za każde 30 

16. 
Picie alkoholu; posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie 

środków odurzających 
za każde 50 

17. Nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcje za każde 5 

18. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia /1 godz./ za każdą 5 

19. Niewykonywanie zobowiązań za każde 5 

20. 

Niewłaściwy wygląd (wyzywający strój); 

w szkole podstawowej dodatkowo: makijaż, farbowanie włosów, 

malowanie paznokci, biżuteria zagrażająca zdrowiu i 

bezpieczeństwu swojemu i innych uczniów  

5 za dzień 

21. Do dyspozycji wychowawcy  do 30 

  

 

  27. Uczniowi nieklasyfikowanemu ustala się ocenę z zachowania zgodnie z kryteriami 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.  

  28. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń           

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawnie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

 

Rozdział 3 

Informowanie uczniów i rodziców/prawnych opiekunów w sprawach oceniania 

 

§ 32.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, 

informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych            

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, 

informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 



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

zachowania. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla rodziców / opiekunów prawnych.  

  4. Ocenianie ucznia przeprowadzane jest systematycznie i wieloelementowo. 

  5. Nauczyciel uzasadnia ocenę słownie lub pisemnie zgodnie z zasadami 

opracowanym  w Przedmiotowych Zasadach Oceniania:     

1) uzasadnieniem pisemnym oceny może być dodatkowy, obok cyfry, zapis oceny ucznia 

ze sprawdzianu / kartkówki / pracy pisemnej w skali procentowej, zgodnie z § 31 ust. 7 

niniejszego Statutu; 

2) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia      oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga  poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć; 

3) w okresie prowadzenia zdalnego nauczania każdy nauczyciel edukacji przedmiotowej 

określa w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć formy sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów i przekazuje tę informacje drogą elektroniczną uczniom i rodzicom 

  6. Uczeń powinien być oceniony przynajmniej raz w miesiącu z danego 

przedmiotu. 

  7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/ 

opiekunom prawnym w ramach indywidualnych spotkań z nauczycielami przedmiotów 

lub w innym ustalonym terminie: 

1) w przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów, a także wykonane zlecone zadania domowe są 

oceniane wg. statutu szkoły i odsyłane poprzez dziennik elektroniczny/ komunikator wraz 

z uzasadnieniem na indywidualne konto ucznia na e-dzienniku. 

  8. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania uczniowi do wglądu sprawdzonych                     

i ocenionych prac pisemnych w ciągu 14 dni. 

  9. W jednym tygodniu mogą odbywać się co najwyżej: 

1) w liceum: trzy pisemne prace klasowe; 

2) w szkole podstawowej: dwie pisemne prace klasowe. 

  10. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany z tygodniowym wyprzedze-

niem zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym termin pisemnej pracy klasowej. 

  11. Pisemne prace klasowe nauczyciel zobowiązany jest przechowywać przez cały 

rok szkolny. 

  12. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

13. Nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów o postępach w nauce, 

zachowaniu i frekwencji uczniów, korzystając z  podanych niżej sposobów: 

1) klasowe spotkania według ustalanego corocznie przez dyrektora harmonogramu; 

2) indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb); 

3) korespondencja w zeszytach przedmiotowych ucznia/dzienniku elektronicznym                 

według ustaleń nauczycieli; 



4) informacja telefoniczna – potwierdzona zapisem w dzienniku; 

5) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informacje o osiągnięciach i 

postępach ucznia przekazywane są drogą elektroniczną, w tym na konferencjach on-line. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel 

uzasadnia w sposób ustny ustaloną ocenę. 

15. O przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu ucznia 

rodzice/prawni opiekunowie powiadamiani będą przez wychowawcę klasy na zebraniach         

w ramach „Szkoły Otwartych Drzwi” - rodzic / prawny opiekun potwierdza to podpisem         

w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności rodzica / prawnego opiekuna będzie       

on informowany listownie. 

 

Rozdział 4 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 

§ 33.1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne                 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia                      

w przypadkach wskazanych przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia                

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,         

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi  lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić      

na podstawie tego orzeczenia. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki         

tych zajęć. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć, odpowiednio, z wychowania fizycznego                    

lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia                              

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń          

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Rozdział 5 

Klasyfikacja śródroczna 



 

§ 34.1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania              

i zachowania ucznia oraz ustaleniu okresowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych     

i okresowej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego, w terminie zakończenia pierwszego okresu nauki (przed rozpoczęciem ferii 

zimowych). 

3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a okresową i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

5. W terminie 3 dni przed radą klasyfikacyjną śródroczną nauczyciel przedmiotu            

oraz wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów/rodziców/prawnych opiekunów o 

śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

6. Nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy informuje poprzez dokonanie 

wpisu w dzienniku elektronicznym. 

7. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest śledzenie wpisów w dzienniku 

elektronicznym.  

8. W przypadku czasowej nieobecności wychowawcy w pracy obowiązek 

poinformowania rodziców/prawnych opiekunów spoczywa na zastępcy wychowawcy.  

9. Śródroczna ocena z zachowania ustalana jest przez wychowawcę:  

1) w klasach I-III szkoły podstawowej w formie opisowej, uwzględniającej spełnienie 

wymagań określonych w podstawie programowej; 

2) w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i liceum na podstawie punktowego systemu 

zachowania. 

10. Bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych ustala się: 

1) w  klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z Regulamin oceniania w klasach edukacji 

wczesnoszkolnej w  Szkole Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach; 

2) w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i liceum w stopniach według skali:  

 

STOPIEŃ OZNACZENIE CYFROWE 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający  2 

niedostateczny  1 

 

Rozdział 6 

Klasyfikacja roczna 



 

§ 35.1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia     

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia                 

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. W terminie 3 dni przed radą klasyfikacyjną roczną nauczyciel przedmiotu            

oraz wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów/rodziców/prawnych opiekunów             

o rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

3. Nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy informuje poprzez dokonanie 

wpisu w dzienniku elektronicznym. 

4. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest śledzenie wpisów w dzienniku 

elektronicznym.  

5. W przypadku czasowej nieobecności wychowawcy w pracy obowiązek 

poinformowania rodziców/prawnych opiekunów spoczywa na zastępcy wychowawcy.  

6. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy. 

7. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

8. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się: 

1) w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z Regulamin oceniania w klasach edukacji 

wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Wydminach; 

2) w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i liceum w stopniach według skali wskazanej 

przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia ustalana jest zgodnie                                    

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w niniejszym statucie. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

 

 

Rozdział 7 

Uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana 

 

§ 36. 1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną    

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po złożeniu przez siebie                      

lub rodzica/prawnego opiekuna pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie                 

w terminie 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej.  



2. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje                         

go do rozpatrzenia nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych. 

Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych        

z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 7 dni od otrzymania wniosku i informuje 

pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

3. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną                    

z zachowania po złożeniu przez siebie lub rodzica/prawnego opiekuna pisemnego wniosku          

z uzasadnieniem w tej sprawie, w terminie do 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie 

przewidywanej.  

   4. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się 

przekazanymi na początku roku szkolnego kryteriami oceniania zachowania, podejmuje 

decyzję w terminie 7 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę                  

o rozstrzygnięciu. 

 

Rozdział 8 

Zastrzeżenie do oceny rocznej 

 

§ 37.1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie, mogą zgłosić uzasadnione 

pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna            

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak        

niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie 

określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która w przypadku: 

1) rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych           

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być niższa od ustalonej 

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

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół, którego wzór i zawartość określił minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

zdającego. 



6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu              

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

przez dyrektora szkoły. 

7. Wymienione przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,                 

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Rozdział 9 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

§ 38.1. 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 zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego                

z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny 

wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę                   

na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych                 

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 

zajęć edukacyjnych. 

5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego 

wzór i zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego. 

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że zostało złożone 

uzasadnione zastrzeżenie. 

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona                 

w wyniku egzaminu poprawkowego, do którego może także być złożone uzasadnione 

zastrzeżenie. 

9. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia 

jest ostateczna, chyba że zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie. 

 

 

Rozdział 10 

Egzamin poprawkowy 

 



§ 39.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną                

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

  2. Egzamin poprawkowy przeprowadza w ostatnim tygodniu ferii letnich, a termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

  3.Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną, 

składa pisemną prośbę o egzamin poprawkowy, w terminie 5 dni od daty egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

  4.Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zdających egzamin poprawkowy są 

powiadamiani na piśmie o terminie egzaminu przez wychowawcę klasy (nie dotyczy            

to egzaminów poprawkowych z matury). 

  5.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dojazd i powrót ucznia z egzaminu 

poprawkowego. 

  6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. 

  7. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

  8.Pytania egzaminacyjne w formie zestawów lub testu, uwzględniające kryteria 

umiejętności objęte programem na poziomie podstawowym ustala i opracowuje nauczyciel 

przedmiotu, z którego zdawany jest egzamin poprawkowy. 

  9.Egzamin ma formę pisemną i ustną:  

1) egzamin w formie pisemnej trwa 45 minut;  

2) uczeń ma po 20 minut na przygotowanie i udzielenie odpowiedzi w formie ustnej; 

3) długość przerwy pomiędzy formami pisemną a ustną uzależniona jest od ilości 

zdających, nie może jednak być krótsza niż 20 minut; 

4) czas trwania przerwy ogłasza przewodniczący komisji po zakończeniu pracy w formie 

pisemnej. 

  10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) zadania egzaminacyjne; 

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;   

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

6)  imię i nazwisko ucznia. 

 11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia oraz  o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

 12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu popra-

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

wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września. 

 14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji. 



 15.Ocena uzyskana podczas egzaminu poprawkowego jest wystawiana zgodnie                                                                           

z kryteriami wewnątrzszkolnego oceniania. 

 16.Wynik egzaminu ustalony przez komisję jest ostateczny i nieodwołalny                           

z zastrzeżeniem trybu odwoławczego. 

  

Rozdział 11 

Tryb odwoławczy od egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego 

 

  § 40.1. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie mogą w terminie od dnia 

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania, nie później 

niż 3 dni robocze od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

  2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna lub poprawkowa                

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia, dyrektor  powołuje 

komisję, która: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

  3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), przeprowadza się nie później                  

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. termin 

sprawdzianu wiadomości uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami. 

  4. W skład komisji wchodzą: 

1)  w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2)  W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

b)  wychowawca oddziału, 

c)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjnej w danym oddziale, 

d)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,  

e)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole. 

  5. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni                

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 



  6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych              

oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

  7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby 

wchodzące w skład komisji. 

  8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                         

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora. 

  9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,                 

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/ opiekunów prawnych dokumentacja 

dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i/lub jego rodzicom/ opiekunom 

prawnym w obecności nauczyciela przedmiotu i/lub wychowawcy i/lub dyrektora. 

 

Rozdział 12 

Promowanie ucznia  

 

§ 41.1. Uczeń w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i liceum otrzymuje promocję  

do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe                        

od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

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

z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,             

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,             

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

6. Promocja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z Regulaminem 

oceniania w klasach edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. 

7. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę 

pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania 



uczniów te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego 

nauczyciel. 

 

Rozdział 13 

Ukończenie szkoły 

 

§ 42.1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 

się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole 

danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny 

niedostatecznej.  

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię / etykę,             

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. Uczeń, który nie kończy szkoły, powtarza jej ostatnią klasę. 

 

 

DZIAŁ VIII 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

Rozdział 1 

Symbole szkoły 

 

§ 43. 1. Szkoła posiada sztandar szkoły: 

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego                     

przez dyrektora szkoły nauczyciela; 

2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska  

w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas 

licealnych, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym 

zachowaniu; 

3) skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń, 

b) Asysta - dwie uczennice; 

4) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego); 

5) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu; 

6) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.               

W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

7) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego 

ramienia do lewego boku i białe rękawiczki; 

8) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych i gminnych oraz poza szkołą                    

na zaproszenie innych szkół;  



9) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą 

(orłem); 

10) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży 

niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 

11) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 

wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy 

podaje osoba prowadząca uroczystość; 

12) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 

Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla 

sztandar; 

13) sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”, 

b) w czasie wykonywania „Roty”, 

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

e) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

h) w trakcie uroczystości kościelnych. 

2. Ślubowanie klasy pierwszej: 

1) ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru.                             

Każdy pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do góry na wysokości 

oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru  i powtarza rotę 

ustalonej przysięgi; 

2) pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.              

Dyrektor szkoły przykłada na lewe ramię każdego pierwszoklasisty symboliczne pióro                    

i mówi: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Wydminach”. 

3. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, 

Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej                          

(14 października), Święto Niepodległości (11 listopada); rocznica sowieckiego ataku na RP 

(17 września).  

4. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Święto Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia; 

3) zakończenie roku szkolnego/semestru i pożegnanie absolwentów SLO; 

5. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 

1) na komendę prowadzącego uroczystość: 

a) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują 

postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”, 

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki 

hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej, 

c)  „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego 

zakończenia komendą „Spocznij”, 



d) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: 

„Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują 

postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę 

„Spocznij”. 

6. Szkoła posiada logo szkoły. 

7. Logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Godła Gminy Wydminy oraz skrót 

nazwy szkoły: ZSO.  

8. Logo może być umieszczone na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów 

szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp. 

 

 

DZIAŁ VII  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 44.1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych,                     

sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności                             

za te czynności określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie                                    

z odrębnymi przepisami. 

3. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia epidemicznego 

wprowadza Dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników 

szkoły oraz uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów poprzez umieszczenie ich na 

stronie www szkoły. 

 

Rozdział 2 

Zmiana statutu 

 

§ 45.1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: wszystkich 

pracowników oraz uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest 

Rada pedagogiczna.  

3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ 

szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

4. Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół Rady 

pedagogicznej. 

5. Rada pedagogiczna na zebraniu w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca projekt 

zmian w statucie lub projekt statutu. 

6. Dyrektor publikuje w formie obwieszczenia jednolity tekst statutu po każdej jego 

nowelizacji. 

7. Dyrektor zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności 

szkolnej: 



1) uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na stronie 

internetowej szkoły; 

2) nauczyciele – na stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz w bibliotece szkolnej; 

3) rodzice – na stronie internetowej, w bibliotece szkolnej w godzinach jej pracy. 

 

§ 46. Statut wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej – Dyrektor Szkoły 

 

 


