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Rozdział I 
Nazwa szkoły i placówki 

 
  

§ 1 
1. Szkoła nosi nazwę - Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie. 
2. Ilekroć w dalszej części statutu używa się skrótu „Zespół”, należy przez to rozumieć Zespół 

Szkół Samorządowych w Krzeszowie. 
3. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki oświatowe: 

1) Przedszkole Samorządowe  
2) Szkoła Podstawowa o sześcioletnim cyklu kształcenia 
3) Gimnazjum o trzyletnim cyklu kształcenia 

4. Nazwa szkoły: 
1) podstawowej: 
Zespół Szkół Samorządowych – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Nowickiego  
w Krzeszowie. 
2) gimnazjum: 
Zespół Szkół Samorządowych – Gimnazjum Nr 3 im. Kazimierza Pułaskiego  
w Krzeszowie. 
3) przedszkole 
Zespół Szkół Samorządowych -  Przedszkole w Krzeszowie. 

5. Siedziba Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: wieś Krzeszów 216 (powiat suski). 
Siedziba Przedszkola: wieś Krzeszów Nr 78a. 

6. Przedszkole w Krzeszowie jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka 
budżetowa. 

7. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina w Stryszawie. 
8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. 
9. Ustalona nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.  
10. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy. 
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Rozdział II 

Cele i zadania Zespołu 
1. Przedszkole, 

2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
 

  
§ 2 

1. Szkoła, przedszkole realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty. 
  
  

§ 3 
Przedszkole: 
1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 
2. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 
4. Celem przedszkola jest: 

1) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 
warunków dla prawidłowego ich rozwoju, 

2) stymulowanie indywidualnego rozwoju wychowanka, 
3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi  

i otaczającego świata, 
4) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

  
  

§ 4 
1. Do zadań przedszkola należy: 

1) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia  i bezpieczeństwa oraz 
rozwijanie ich sprawności ruchowej, 

2) budzenie wrażliwości emocjonalnej oraz świadomości moralnej i wzmacnianie więzi 
uczuciowej z rodziną, 

3) umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej, 

4) integrowanie treści edukacyjnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej, 
5) wspomaganie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy, wyrabianie nawyku związanego z ochroną zdrowia, higieną osobistą  
i higieną życia codziennego, 

6) prowadzenie działalności diagnostycznej i dokumentowanie obserwacji dotyczącej 
rozwoju wychowanka, 

7) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku 
pomocy specjalistycznej, 

8) zapewnienie opieki i rozwoju dzieciom specjalnej troski, 
9) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, 
którymi to obszarami są:  

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumienie się z dorosłymi                            
i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; 
3) Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku; 
4) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 
5) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują  

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 
6) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 
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7) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 
8) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 
9) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 
10) Wychowanie przez sztukę  -   różne formy plastyczne; 
11) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych; 
12) Pomaganie dzieciom w rozumowaniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń; 
13) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 
14) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 
15) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, 

obywatelskie i patriotyczne.  
3. W ramach realizacji bezpłatnej podstawy programowej przedszkole organizuje 

obowiązkową naukę języka angielskiego dla dzieci realizujących roczne przygotowanie 
przedszkolne. 
 

 § 5 
Organizacja przedszkola: 
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola  jest oddział obejmujący dzieci  

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju                    
i stopnia niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 
3. Liczba dzieci oddziału integracyjnego powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 dzieci 

niepełnosprawnych. 
4. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola          

dziecko, które na dzień 31 sierpnia ma ukończone 2,5 roku. W trakcie trwania roku          
szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora. Przyjęcie to           
następuje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

6. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie   dłużej 
jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym  dziecko kończy  
8 lat. 

8. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu  
i opieki w czasie drogi do i z przedszkola. 

9. Praca  wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 
wychowania przedszkolnego. 

10. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
11. W  ramach planu zajęć przedszkolnych może być organizowana nauka religii. 

Zajęcia organizuje się zgodnie z odrębnymi przepisami.  
12. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora zespołu 

na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  
i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

13. Szczegółową organizację wychowania nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora ZSS. Arkusz organizacji 
przedszkola zatwierdza Wójt Gminy Stryszawa. 

14. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku  
z   wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 

15. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę 
1) dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego  lub dwóch nauczycieli      

pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.  
2) podczas pobytu dzieci  w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup 

odbywają  się   na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb   
 i możliwości dzieci. 
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3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest  
należyta opieka nauczycielki lub nauczycielek, pomocy nauczyciela, innych 
pracowników przedszkola lub rodziców. 

16. Dziecko powinno być przyprowadzane  i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych 
opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. 
Upoważnienie musi być podpisane przez   rodziców bądź opiekunów.   

     
   

§ 6 
Nauczyciele przedszkola 

1. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego i wyboru podręcznika 
spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. 
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 
4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie  

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, nauczyciel przeprowadza diagnozę 
przedszkolną w roku poprzedzających naukę w klasie szkoły podstawowej.  

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 
6. Dyrektor Zespołu może w razie potrzeby zatrudnić nauczyciela gimnastyki     korekcyjno–

kompensacyjnej, nauczyciela rytmiki lub innych specjalistów zgodnie  
z oczekiwaniami  rodziców i zabezpieczeniem potrzeb dzieci, w uzgodnieniu  
z organem prowadzącym. Za  prowadzenie  zajęć  dodatkowych nie mogą być pobierane 
opłaty od rodziców/ prawnych opiekunów. 

7. Nauczyciel przeprowadza obowiązkową diagnozę dziecka: początkową i końcową. 
8. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania informacji o dziecku (kończącym roczne 

przygotowanie przedszkolne) rodzicom lub prawnym opiekunom na piśmie wg wzoru MEN, 
9. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  
 

 Prawa dziecka 
10. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu 

opiekuńczo-edukacyjnego, uwzględniając zasadę: 
1) zaspokajania potrzeb dziecka, 
2) aktywności, 
3) indywidualizacji, 
4) organizowania życia społecznego, 
5) integracji. 

11. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej. 
12. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom przez nauczycieli jakichkolwiek leków. 
13. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
      Ubezpieczenie to jest dobrowolne. 
15. Podczas nieobecności dyrektora w placówce zastępuje go wyznaczony przez niego  

w porozumieniu z radą pedagogiczną nauczyciel tego przedszkola. Funkcja ta sprawowana 
jest społecznie.  

16. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne 
i nieodpłatne.  

17. Uczęszczania na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, religii. 
18. Korzystania z bezpłatnych zajęć dodatkowych proponowanych przez przedszkole. 

 
 

§ 7 
uchylony 

 
 

§7a 
uchylony 
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§ 8 
Rada Rodziców - zasady powoływania i funkcjonowania 
Rada Rodziców Przedszkola 

1. Na pierwszym zebraniu ogółu rodziców wybierane są Rady Oddziałowe, które desygnują 
wybranych rodziców do Rady Rodziców, w sposób określony w Regulaminie działalności 
Rady Rodziców.  

2. W Zespole funkcjonuje jedna Rada Rodziców dla poszczególnych placówek: przedszkola, 
szkoły pod stawowe i gimnazjum. 

  
§ 9 

Korzystanie z żywienia 
1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków. 
2. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący wg 

odrębnych przepisów z  uwzględnieniem art. 6, pkt. 1 ustawy o systemie oświaty. Odpłatność 
za korzystanie z wyżywienia przez pracowników  jest zgodna z ustaloną dzienną stawką 
żywieniową. 

3. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. 
4. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do organu 

prowadzącego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej lub 
doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub losowe. 

5. W uzasadnionych sytuacjach pobierana jest połowa dziennej stawki   żywieniowej. 
 
 

§ 10 
  

uchylony 
 

§ 11 
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z celem, dla  którego zostały     

zebrane, według odrębnych przepisów. 
 
  

§ 12 
Cele i zadania - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum: 

1. Szkoły w Zespole w zakresie nauczania na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym 
zapewniają uczniom: 

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

2) dbają, aby uczniowie rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 

3) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w następnym etapie edukacyjnym, 

4) zdobycie wiedzy i umiejętności, które są  niezbędne do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa ukończenia gimnazjum, 

5) kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska wykorzystując: 
ścieżki edukacyjne, wycieczki środowiskowe, krajoznawcze  
i inne formy.  

6) umożliwia absolwentom SP dalsze kształcenie tj. podjęcie nauki i jej kontynuację  
w gimnazjum, oraz szkołach ponadgimnazjalnych, doradztwo zawodowe, 

7) dostosowanie treści i metod nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, 
8) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, 
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9) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 
(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.), 

10) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
11) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą  

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

12) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 
13) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 
14)  naukę języków obcych. 

  
 

§ 13 
1. Szkoła wspomaga uczniów w procesie dydaktycznym i wychowawczym przez następujące 

działania: 
1) prowadzi nauczanie indywidualne dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i akceptację organu prowadzącego, 
2) umożliwia wyrównanie poziomu wiedzy poprzez uczęszczanie na zajęcia 

wyrównawcze, 
3) współpracuje ze środowiskiem i instytucjami wspomagającymi wychowawczą rolę 

rodziny, 
4) kieruje za zgoda rodziców na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

zapewnia spotkania z doradcą zawodowym z PPP na terenie szkoły (grupowe  
i indywidualne), 

5) na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej o kształceniu 
specjalnym prowadzi zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu szkoły 
specjalnej, 

6) zapewnia dostosowanie poziomu sprawdzianu po klasie VI, oraz egzaminu po  
III klasie gimnazjum dla uczniów z dysfunkcjami  rozwojowymi, 

7) ułatwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w: kółkach zainteresowań, 
spotkaniach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, rajdach, 
prowadzeniu kronik, albumów, itp., 

8) dla zapewnienia ciągłości wychowawczej w poszczególnych etapach edukacyjnych 
dyrektor szkoły może powierzyć oddział opiece wychowawczej jednemu 
nauczycielowi, 

9) na podstawie opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej  organizuje 
się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne lub inne 
specjalistyczne. 

3. Organizuje i udziela uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez 
rozpoznawanie i   zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 
jego możliwości psychofizycznych wynikających z: 

1) z niepełnosprawności,  
2) z niedostosowania społecznego, 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
4) ze szczególnych uzdolnień, 
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 
6) z zburzeń komunikacji językowej,  
7) z choroby przewlekłej, 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.   

 
 

§ 14 
1. Zespół zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez dostosowanie pomieszczeń i terenu szkoły 

do podstawowych wymogów BHP, wynikających z przepisów  o odpowiedzialności 
szkoły. Ponadto:  
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1) nauczyciele i wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole 
podczas zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych (kółka zainteresowań, 
wycieczki, ogniska, zawody sportowe), zajęć świetlicowych oraz innych form zajęć 
organizowanych przez szkołę, 

2) plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor uwzględniając tygodniowy rozkład 
zajęć, 

3) budynek szkoły oraz jego otoczenie objęte jest monitoringiem wizyjnym. 
2. W czasie wycieczki i  innych zajęć poza terenem szkoły za bezpieczeństwo uczestników 

odpowiada nauczyciel kierujący grupą. 
1) opiekę nad uczniami w czasie wycieczek i zajęć poza terenem Szkoły sprawują 

nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora.  
2) obowiązki kierowników i opiekunów wycieczek określają odrębne przepisy. 

3. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo ma obowiązek zapoznać uczniów z  zasadami 
bezpieczeństwa i  higieny dotyczącymi danego typu zajęć i  na bieżąco kontrolować ich 
przestrzeganie wykorzystując dostępne środki. Jeżeli nie są spełnione warunki 
bezpieczeństwa, prowadzący zajęcia ma obowiązek przerwać je i  powiadomić przełożonego 
o  zagrożeniu.  

4. Kwestię odpowiedzialności osób prowadzących zajęcia, i ich postępowanie w  razie wypadku 
ucznia regulują odrębne przepisy.  

   
 

§ 15 
1. W Zespole funkcjonuje świetlica przeznaczona dla uczniów gimnazjum oraz dla uczniów  

z klas I- III szkoły podstawowej. 
1a. Dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej obowiązują karty zapisu na świetlicę. Karty 

można pobrać z sekretariatu lub strony internetowej Zespołu. 
1b. Zajęcia świetlicowe z uczniami prowadzone są w osobnych salach, przystosowanych do 

wieku i wyposażonych w odpowiednie pomoce dydaktyczne. 
1c. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25. 
1d. W opiece nad dziećmi w czasie trwania zajęć świetlicowych pomaga pomoc nauczyciela. 
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Wspiera ją w działaniach opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych opartych na aktywnych metodach pracy  
z uczniami. 

3. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb szkoły.  
4. Celem działalności świetlicy  jest zapewnienie uczniom efektywnego zastępstwa  

w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela, zorganizowanej opieki wychowawczej  
w oczekiwaniu na lekcje lub odwóz, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki 
własnej i rekreacji. 

5. Opiekę nad uczniami w świetlicy sprawują nauczyciele Zespołu, którym przydzielono ją  
w przydziale czynności na dany rok szkolny. 

 
 

§ 16 
1. Działalność edukacyjna i wychowawcza Zespołu jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczy szkoły (Zespołu), który opisując w sposób całościowy 
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, jest realizowany przez 
wszystkich nauczycieli, 

3) program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,  który 
stanowi integralną część programu wychowawczego. 

4) program rozwoju szkoły (Zespołu). 
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Rozdział III 
Organy Zespołu i ich zadania 

 
  

§ 17 
1. Organami Zespołu są:  

1) Dyrektor Zespołu, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski 

 
 

§ 18 
1. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć dodatkowe stanowiska 

kierownicze. 
  

 
§ 19 

  
Obowiązki  Dyrektora:  

1. Kierowanie bieżącą działalnością Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz. 
2. Opracowanie arkusza organizacji Zespołu.  
3. Podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego: 

1) wcześniejsze przyjmowanie ucznia do Zespołu, 
2) odroczenie realizacji obowiązku szkolnego, 

4. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego: 
1) ewidencja spełniania obowiązku szkolnego, 
2) występowanie z wnioskiem o egzekucję wykonania obowiązku szkolnego, 
3) wyraża zgodę na realizację obowiązku lub obowiązku przygotowania przedszkolnego 
poza szkołą. 

5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli. 
1) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej jak dwa razy w  roku szkolnym,    

ogólnych wniosków wynikających ze  sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  
informacje o działalności szkoły. 

6. Dyrektor zespołu w szczególności: 
1) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
2) realizuje  uchwały  Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 
3) dysponuje  środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową  
i gospodarczą obsługę zespołu, 

4) sprawuje  funkcję kierownika zakładu, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych 
pracowników, 

5) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym 
pracownikom, 

6) występuje z wnioskiem w sprawach odznaczeń i nagród oraz innych wyróżnień dla 
nauczycieli i innych pracowników, 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych, 
9) odpowiada za właściwa organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, 

przeprowadzanych w Zespole, 
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10)  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,   Rodzicami, 
Samorządem Uczniowskim, 

11) powołuje i odwołuje wicedyrektorów po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz 
decyduje o obsadzie innych  stanowisk kierowniczych w Zespole, 

12) opiniuje proponowany przez nauczyciela program nauczania,  
13) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów,  
14) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, 
15) współpracuje z organami szkoły, 
16) dopuszcza programy nauczania do użytku w szkole, 
17) corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym, 
18) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej  podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów 
bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami  
i materiałami, 

19) określa szczegółowe  warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub 
materiałów edukacyjnych. 

20) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. 
7. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół. 
8. Inicjuje  prace w zakresie: 

1) opracowania zmian w statucie  Zespołu oraz opracowania innych dokumentów Szkół, 
2) powołania Rady Rodziców, 
3) powołania Samorządu Uczniowskiego.  

9. Wydaje po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej decyzje uczniom na indywidualny tok nauk. 
10. Zatwierdza plan finansowy środków specjalnych Zespołu. 
11. Udziela płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.  
12. Zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie 

karne lub dyscyplinarne. 
13. Dyrektor Zespołu zapewnia środki i warunki umożliwiające realizację programów nauczania. 
14. Może zlecić wykonywanie innych zadań nauczycielom o ile nie są zastrzeżone do wyłącznej 

kompetencji dyrektora. 
15. Dyrektor Zespołu może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, 

że jest ona niezgodna z  przepisami prawa.  
16. Podczas nieobecności dyrektora w placówce zastępuje go wyznaczona przez niego  

w porozumieniu z radą pedagogiczną nauczyciel Zespołu. Funkcja sprawowana jest   
społecznie. 

17. Dyrektor Zespołu informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie 
pisemnych zarządzeń. 

18. Dyrektor Zespołu zawiesza podjęte przez Radę Rodziców uchwały sprzeczne z prawem lub 
ważnym interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposób 
postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia,  
o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

  
 

§ 20  
Rada Pedagogiczna 

1. Nauczyciele zatrudnieni w Zespole wchodzą w  skład  jednej Rady Pedagogicznej. 
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej  jest Dyrektor Zespołu.  
3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania plenarne Rady Pedagogicznej szkół 

wchodzących w skład Zespołu.  
4. W plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczą wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w placówkach wchodzących w skład Zespołu.  
5. Zebrania Rad Pedagogicznych mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu 
prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  
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6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  

7. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach wg planu posiedzeń przyjętego na dany rok 
szkolny w Zespole Szkół.  

8. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności Zespołu.  

9. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:  
1) uchwalenie programu wychowawczego oraz  programu profilaktyki Zespołu  

w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;  
a) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku       szkolnego 

nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu 
wychowawczego oraz programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor 
Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, 

b) programy, o których mowa w pkt. a, ustalone przez dyrektora obowiązują do 
czasu uchwalenia programów przez radę rodziców w porozumieniu z radą 
pedagogiczną. 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji  uczniów: 
a) promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej w ciągu roku szkolnego, 
b) powtarzania klasy przez ucznia klas I- III szkoły podstawowej na wniosek 

wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/ prawnych 
opiekunów, 

c) wyrażenia zgody na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, 

d) promocji ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jeden raz  
w ciągu danego etapu edukacyjnego, 

e) wyrażenia zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach, 

f) postanawia o ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym na zakończenie klasy 
programowo najwyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  
w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami, 

g) wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania 
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów 
posiadających orzeczenia lub opinie poradni  
o dostosowaniu warunków sprawdzianu lub egzaminu, spośród możliwych 
sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub 
egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora 
CKE. 

3) podejmowanie uchwał w  sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
w  szkole  po zaopiniowaniu ich projektu przez Radę Rodziców, 

4) uchwalenie regulaminu własnej działalności, 
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu, 
6) uchwalanie zmian w statucie Zespołu, 
7) zatwierdzenie planu pracy Zespołu, 
8) wyraża zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego, 
9) cofa zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego. 

9a. Decyduje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania 
uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia. 

10. Rada Pedagogiczna może występować z  wnioskiem o  odwołanie nauczyciela z  funkcji 
dyrektora szkoły lub z  innej funkcji kierowniczej w  szkole:  
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1) W przypadku określonym w pkt. 10 organ  uprawniony do odwołania jest 
zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 
Radę Pedagogiczną w  ciągu 14 dni od otrzymania  wniosku.  

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w  obecności co 
najmniej połowy  jej członków.  

12. Rada Pedagogiczna opiniuje i wyraża w formie uchwały: 
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i  pozalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego szkoły, 
3) wnioski dyrektora o  przyznanie nagród, odznaczeń i  innych wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora Zespołu w  sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i  zajęć w  ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i  opiekuńczych, 

5) projekt organizacji Zespołu, 
6) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych  

z wychowania fizycznego kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, 
7)  realizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby                              

i zainteresowania uczniów, 
8) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku  

w szkole,   
9) opiniuje zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 
10) opiniuje materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach  

w danym roku szkolnym, 
11) deleguje przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, 
12) wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju, 
13) opiniuje w sprawie stosowania do roku 2016/2017 podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego w zakresie posługiwania się językiem obcym 
nowożytnym, 

14) o nadanie imienia szkole lub placówce, 
15) wnioskuje o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu, 
16) wybiera przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy, 
17) opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 
18) opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 
19) opiniuje powierzenie lub odwołanie ze stanowiska wicedyrektora, 
20) opiniuje wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 
21) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na 
nagrodę dyrektora), 

22) wyraża zgodę, na wniosek innych organów szkoły, na wprowadzenie obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju i wydaje w tej sprawie 
opinię, 

23) opiniuje średnią ocen ustaloną prze komisję stypendialną, upoważniającą do 
przyznania stypendium za wyniki w nauce, 

24) opiniuje w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły, 
25) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 
26) uchylony 
27) zezwala na indywidualny tok nauki, 
28) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania, 
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29) wyraża opinię w sprawie wniosku o wydanie przez poradnię psychologiczno- 
pedagogiczną lub specjalistyczną opinii dotyczącej specyficznych trudności  
w uczeniu się, 

30) wyraża pozytywną opinię w sprawie przystąpienia ucznia do sprawdzianu lub 
egzaminu gimnazjalnego na warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 
możliwości psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą psychologiczno- 
pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane  
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub 
sytuację kryzysową lub traumatyczną. 

13. Zebrania Rad Pedagogicznych Zespołu są protokołowane w „Księdze protokołów” Zespołu.  
14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a  także 
nauczycieli i  innych pracowników Zespołu oraz do przestrzegania ustawy o ochronie danych 
osobowych.  
 
 

§ 21  
Samorząd Uczniowski  

1. Na terenie Zespołu działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu, 
zwany dalej „Samorządem”.  Połączenie nie narusza odrębności samorządów uczniowskich 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
4. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. 
5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu. 
6. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu 

wnioski i  opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a  w  szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z  programem nauczania, z  jego treścią, celami i  stawianymi 
wymaganiami, 

2)  prawo do jawnej i  umotywowanej oceny postępów w  nauce i  zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej, oraz 
rozrywkowej   zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w  porozumieniu z  Dyrektorem Zespołu, 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 
6) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

   
 

§ 22  
Rada Rodziców  

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów z każdego oddziału uczęszczających 
do Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszowie. 
Jest samorządnym organem szkoły, współdziałającymi z: 

1) dyrektorem szkoły, 
2) radą pedagogiczną, 
3) samorządem uczniowskim, 
4) organem prowadzącym szkołę, 
5) organem nadzorującym szkołę, 
6) organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi działalność szkoły  

w realizacji jej zadań statutowych.   
2. Rodzice mają prawo do wybrania swojej reprezentacji zwanej w dalszej części Radą 

Rodziców. 
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3. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem 
szkoły. 

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców, działanie na rzecz 
wychowawczej i opiekuńczej funkcji Zespołu. 

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw szkoły. 

6. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

7. Rada Rodziców może  desygnować swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej na 
stanowisko dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującym prawem. 

8. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy  
i profilaktyki szkoły. 

9. Rada Rodziców opiniuje szczególności: 
1) uchylony, 
2) uchylony, 
3) projekt planu finansowego szkoły, 
4) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
5) projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 
6) program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 
7) przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora na dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
8) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć z wychowania fizycznego w kl. IV- VI szkoły podstawowej i gimnazjum, 
9) wprowadzenia lub zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na 

terenie szkoły, 
10) podjęcia działalności w szkole: stowarzyszeń lub innych organizacji, 
11) nadanie szkole imienia, 
12) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,  
13) uchylony, 
14) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu, 
15) zestawy podręczników lub  materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 
16) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym, 
17) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. 
18) wnioskowanie przez radę rodziców oddziału w I etapie edukacyjnym o pozostawienie 

zwiększonego stanu liczebnego, jeśli nowi uczniowie dojdą w czasie trwania roku 
szkolnego. 

10.  Opinie, o której mowa w ust. 9, wyrażone są w formie uchwał. 
  
 
§ 23 

Zasady współdziałania organów szkoły 
1. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach wychowania. 
2. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest Dyrektor, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania decyzji w granicach 
swoich  kompetencji. 

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu. 
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organem podejmowanych  

i planowanych działaniach i decyzjach; 
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

3. System wymiany informacji między organami Zespołu obejmuje: 
1) tablice ogłoszeń, 
2) zebrania Rady Zespołu, 
3) zebrania ogólne z rodzicami, 
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4) zebrania klasowe prowadzone przez wychowawców klas, 
5) indywidualne spotkania z rodzicami, 
6) apele szkolne, 
7) posiedzenia rady pedagogicznej, 
8) książki zarządzeń wewnętrznych. 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawić wnioski i opinie  we wszystkich sprawach szkoły, 
Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji. 

5. Rada rodziców, rada pedagogiczna, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz 
organ prowadzący szkołę ma prawo występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie 
nauczycieli z funkcji kierowniczych.  

1) Rada pedagogiczna opiniuje plan finansowy szkoły oraz jego realizacje.  
2) Rada pedagogiczna i  związki zawodowe opiniują przedstawione przez dyrektora 

propozycje odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły. 

6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych, opiekuńczych 
 i kształcenia dzieci. 

7. Rodzice mają prawo do: 
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi w danej 

klasie i szkole, 
2) zaznajomienia się z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz wymaganiami  

z przedmiotów, 
3) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka (jego 

zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce), 
4) porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 
5) przekazywania organowi przekazującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy 

szkoły, 
6) spotkań z wychowawcami i nauczycielami. 

8. Obowiązkiem rodziców jest udział w zebraniach klasowych organizowanych przez 
wychowawcę klasy. 

9. Ewentualne spory miedzy organami szkoły rozwiązuje się na wspólnych spotkaniach 
zainteresowanych stron zorganizowanych przez dyrektora szkoły.  

  
 

§ 23a 
Sposoby rozwiązywania konfliktów i sporów 
 

1. Stroną w sprawie jest każdy pracownik szkoły, uczeń, rodzic (prawny opiekun), którym 
przysługuje prawo składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski można składać we własnym 
interesie oraz interesie społecznym. 

2. Wniesienie skargi nie powoduje jakiegokolwiek uszczerbku lub zarzutu w stosunku do osoby 
składającej skargę. 

3.  Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące pracy nauczycieli i    pracowników 
niepedagogicznych. 

4. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 
5. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego. W związku z tym 

wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów 
narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków. 

6. Skargi przyjmowane są przez dyrektora.  
7. Ewentualne spory między pracownikami szkoły rozstrzygane są przez dyrektora 

po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych 
stron. 

8. Przyjmowanie skarg: 
1) wszystkie podmioty szkoły mogą składać skargi i wnioski w dowolnej formie, 
2) w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący sporządza 

protokół  podpisany przez osobę zgłaszającą. 
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9. Jeżeli wnioskodawca tego zażąda, osoba odbierająca skargę potwierdza fakt jej przyjęcia. 
10. Rozpatrywanie, skarg: 

1) nie rozpatruje się skarg złożonych anonimowo, 
2) skargę rozpatruje dyrektor szkoły lub wskazana przez niego osoba, 
3) skarga lub wniosek powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres wnoszącego,  

przedmiot skargi z uzasadnieniem, 
4) w przypadku braku którejkolwiek z powyższych informacji, wnoszący skargę 

zobowiązany jest na prośbę dyrektora szkoły, uzupełnić ją w ciągu 7 dni,  
w przeciwnym wypadku skarga nie będzie rozpatrywana, 

5) po wpłynięciu skargi dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu 
przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów (analizuje dokumentację, 
wysłuchuje wszystkie  zainteresowane osoby/strony, gromadzi materiały dotyczące 
kwestii spornych), a następnie podejmuje decyzję w sprawie, 

6) skarga /wniosek jest rozpatrywana w terminie 14 dni lub w przypadku złożoności 
sprawy, w terminie 30 dni zgodnie z Kodeksem Prawa Administracyjnego, 

7) skarga złożona w okresie przerwy feryjnej rozpatrywana będzie w  w/w terminach 
liczonych od 1-ego dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych, 

8) treść podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje niezwłocznie 
wszystkim zainteresowanym stronom na piśmie, 

9) od decyzji dyrektora wnioskodawcy mogą się odwołać do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, 

10)  jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia 
i nieprawidłowości, wydaje polecenie  lub podejmuje inne stosowne środki w celu 
ich usunięcia, 

11) jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor nie stwierdzi żadnych uchybień 
i nieprawidłowości, oddala skargę jako bezpodstawną, 

12) od decyzji dyrektora wnioskodawca może się odwołać do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, 

13) skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia 
tej osobie, ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności 
służbowej, 

14)  skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się  
i przechowuje się w sposób ułatwiający kontrole przebiegu i terminów załatwiania 
poszczególnych skarg. 

11. W przypadku naruszenia praw uczniów przez innych członków społeczności szkolnej osobą 
upoważnioną do przeprowadzenia analizy sprawy jest dyrektor, pedagog, opiekun samorządu 
uczniowskiego. Jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor, sprawę można przekazać organowi 
pełniącemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

12. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły pomiędzy: 
1) uczeń-uczeń; 
2) uczeń – nauczyciel; 
3) uczeń- pracownik niepedagogiczny; 
4) nauczyciel – rodzic; 
5) nauczyciel - nauczyciel. 

13. W sprawach spornych uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy, sprawy 
nierozstrzygnięte kierowane są w kolejności do pedagoga szkolnego,  dyrektora, którego 
decyzje są ostateczne.  

14. Spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca, jeżeli to 
konieczne w porozumieniu z Samorządem klasowym i zainteresowanymi Rodzicami,  
w możliwie jak najkrótszym czasie. 

15. Spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne 
przy udziale samorządów klasowych, zainteresowanych rodziców, pedagoga. 

16. Nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzygają: 
1) wychowawca klasy-w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi  

w danej klasie a uczniami tej klasy, 
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2) pedagog szkolny, jeżeli nieporozumienie dotyczy wychowawcy i uczniów tej klasy, 
nauczyciela i uczniów klasy, w której nie uczy. 

17. Nieporozumienia między uczniem a pracownikiem szkoły rozstrzyga wychowawca klasy, przy 
współudziale pedagoga szkolnego. 

18. W przypadku nie rozwiązania w/ w nieporozumień pomiędzy uczniem a nauczycielem  lub 
pracownikiem szkoły, spór rozstrzyga Dyrektor Zespołu. 

19. Nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Zespołu, jeżeli 
to konieczne w obecności wychowawcy i członka Zarządu Rady Rodziców. 

20. Jeżeli nieporozumienie wynikłe między rodzicem a nauczycielem dotyczy innych zarzutów, 
strony sporu  mogą  skorzystać w celu rozwiązania zaistniałego konfliktu z pomocy mediatora 
zewnętrznego/ pełnomocnika. 

21. Zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub wychowawca klasy-
bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu lub Przewodniczącemu Rady Rodziców. 

22. Sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie 
możliwie jak najkrótszym. 

23. Od decyzji Dyrektora Zespołu w w/ w sporach i nieporozumieniach, może być wniesione 
odwołanie na piśmie do organu prowadzącego szkołę. 

24. Odwołanie wnosi jedna ze stron w ciągu 7 dni od daty wydania orzeczenia Dyrektora. 
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Rozdział IV 

Organizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole 
  
  

§ 24 
1. Terminy rozpoczynania i  kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw  świątecznych oraz ferii zimowych i  letnich określa rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej  w  sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy. Okresy rozdzielają ferie zimowe.  
3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod 

uwagę warunki lokalowe i organizacyjne może ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe 
dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni  
w szkole podstawowej, do 8 dni w gimnazjum. 

4. Dyrektor do 30 września danego roku szkolnego powiadamia uczniów i ich 
rodziców/prawnych opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

 
 

§ 25 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego 
roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny 
szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 

2. Arkusz organizacyjny szkoły zawiera w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym 
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 
obowiązkowych oraz zajęć dodatkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez 
organ prowadzący szkołę. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 
organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

  
                                                                     

§ 25 a 
1. Podstawową formą działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z zakresu kształcenia 
ogólnego, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 
nauczania. 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt.2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 
organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne. 
4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt. 3,5,6 mogą być prowadzone również przez wolontariuszy. 

 
  

§ 26 
1. Uchylony  
2. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział  złożony z  uczniów. 
3. W  oddziale szkolnym maksymalna liczba uczniów nie powinna przekraczać 32. 
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1) Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki  
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

2) Podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego jest obowiązkowy  
w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów. 

3) w klasach I - III szkoły podstawowej liczba uczniów w klasie może liczyć 25. 
4) w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia 
zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady 
oddziałowej (rodziców), dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona 
ponad liczbę 25 osób. 

5) dyrektor szkoły może odstąpić od w/w podziału, zwiększając liczbę uczniów  
w oddziale ponad liczbę 25, na wniosek rady oddziałowej rodziców, oraz po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

6) liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 
więcej niż o 2 uczniów. 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-
lekcyjnym: 

1) I etap obejmuje kl. I –III (edukacja wczesnoszkolna), 
2) II etap obejmuje kl. IV- VI, 
3) III etap obejmuje kl. I- III gimnazjum. 

5. Zespół zapewnia uczniom z niepełnosprawnością, zagrożonym niedostosowaniem społecznym 
realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach oraz zapewnia zajęcia specjalistyczne 
(logopedyczne, rewalidacyjne, inne). 

6. Dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym powołany 
przez dyrektora zespół opracowuje IPET. 

1) Pracę zespołu koordynuje nauczyciel – wychowawca lub nauczyciel specjalista, 
prowadzący z uczniem zajęcia, 

2) Zespół, co najmniej dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania dziecka. 

3) W spotkaniach zespołu mają prawo uczestniczenia rodzice/ prawni opiekunowie 
dziecka. 

4) O efektach pracy, poziomie funkcjonowania  dziecka informowani są rodzice/ prawni 
opiekunowie dziecka co najmniej dwa razy w ciągu w formie pisemnej. 

5) IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż etap edukacyjny. 

 
   

§ 27 
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I –III szkoły ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć 
oraz uwzględniając terminy zajęć ruchowych  uczniów z innymi nauczycielami uczącymi  
w tym samym czasie. 

3. Przerwy między poszczególnymi lekcjami trwają 5 lub10 minut ( po lekcji 2 i 6), a po  
4 godzinie lekcyjnej 15 minut. 

4. W Zespole organizuje się dodatkowe zajęcia, bądź to w systemie klasowo- lekcyjnym,  
grupowym lub indywidualnym w zależności od środków przeznaczonych na ten cel przez 
organ prowadzący. 

5. Godzina zajęć świetlicowych , pedagoga szkolnego, logopedy, zajęć rewalidacyjnych oraz 
innych zajęć specjalistycznych trwa 60 minut, a zajęć dydaktyczno- wyrównawczych  
45 minut. 
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§ 28  
1. Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć ustalonym przez 

Dyrektora Zespołu, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Przy sporządzaniu 
tygodniowego planu zajęć uwzględnia się zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

  
 
§ 29  

1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie 
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, a zakładem kształcenia 
nauczycieli lub uczelnią. 

  
 
§ 30  

1. W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna, służąca do realizacji potrzeb i  zainteresowań 
uczniów, jak również realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenia warsztatu 
pracy nauczyciela. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz 
pracownicy obsługi szkoły za zasadach ogólnie przyjętych: 

1) udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia oraz wg 
opracowanego planu wypożyczeń. 

2) w bibliotece ma prawo przebywać uczeń w wyznaczonych godzinach rannych  
(w zastępstwie świetlicy) oraz wypożyczający książki. 

3) w bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku, 
4) w czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków (śniadania, owoców, 

lodów, słodyczy itp.), 
5) księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu, 
6) z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko  

w bibliotece, 
7) jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, każdą na okres nie przekraczający 

dwóch tygodni, zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu, 
8) uczeń przygotowujący się do konkursów itp. ma prawo wypożyczyć jednorazowo 

więcej niż trzy książki, 
9) za niezwracanie książek w terminie uczniowie ponoszą konsekwencje określone 

kryteriami ocen zachowania, 
10) wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne 

uszkodzenia, 
11) wypożyczone książki należy szanować, 
12) w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą 

książkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się  
z bibliotekarzem, 

13) przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo 
zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (dotyczy 
wszystkich czytelników), 

14) kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza 
bibliotekarz, 

15) kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

16) w bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dostępne dla uczniów  
i nauczycieli. 

3. Czas otwarcia biblioteki dla użytkowników łącznie z lekcjami bibliotecznymi, jest 
dostosowany do potrzeb Zespołu.  

4. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa regulamin biblioteki zatwierdzony przez Radę 
Pedagogiczną. 
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§30a 
1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnienia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę 
biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki, 
3) kontroluje stan ewidencji, 
4) zarządza scontrum zbiorów bibliotecznych, 
5) odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela –bibliotekarza, 
6) uwzględnia w planie pracy szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej, 
7) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką, 
8) zapewnienia realizację ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”  

w ramach nauczania różnych przedmiotów, 
9) hospituje i ocenia pracę nauczyciela –bibliotekarza. 

2. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, 
encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową, 
beletrystykę, programy nauczania dla nauczycieli, czasopisma dla nauczycieli i uczniów,  
płyty CD i DVD, przepisy oświatowe i inne, pomoce dydaktyczne. 

3. Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne otrzymane w ramach dotacji 
rządowej. 

4. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno –
wychowawczych w taki sposób, aby umożliwi ć uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 
lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 
 

§30b 
Zadania nauczyciela bibliotekarza 

1. Nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno –
wychowawczej pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciel bibliotekarz powinien pozyskiwać zaufanie i sympatię uczniów oraz wytwarzać 
wokół siebie miłą, twórczą atmosferę, życzliwie oddziaływać na czytelników. 

3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: 
1) udostępniania zbiorów biblioteki, 
2) udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i  tekstowych, 
3) poznawania uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań, 
4) przysposabiania czytelniczo –informacyjnego prowadzonego z poszczególnymi 

uczniami i grupami oraz na lekcjach bibliotecznych z całymi klasami, 
5) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez systematyczne prowadzenie lekcji bibliotecznych wg przyjętego planu, 
6) współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych 

 i rozwijania kultury czytelniczej, 
7) informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz 

przygotowania analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 
8) współpracy z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań, 
9) stosowania różnych form inspiracji czytelnictwa, 

10) współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez  
organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych, 

11) kompletowanie zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz programów 
na nośnikach elektronicznych, 

12) inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów, 
13) pełnienie funkcji doradczo –informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych 

gromadzonych w szkole, 
14) ewidencjonowanie, opracowywanie i selekcjonowanie zbiorów, 
15) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 
16) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 
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17) popularyzowania nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie 
dotarcie do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych źródłach 
informacji, 

18) organizowania i powielania dla potrzeb nauczycieli materiałów do poszczególnych 
przedmiotów, wzorcowych konspektów lekcji, scenariuszy zajęć itp. opracowanych 
przez nauczycieli nowatorów, 

19) realizowanie ogólnopolskich akcji i programów (w zależności od zgłoszonych ofert), 
20) wypożyczania uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych, zakupionych w 

ramach dotacji rządowej, 
21) ewidencjonowania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych, zakupionych w ramach dotacji rządowej. 
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Rozdział V 
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

  
  

§ 31 
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust.1 określają 

odrębne przepisy.  
  

  
§ 32 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Zakres zadań 
nauczyciela określa projekt organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.  

2. Do obowiązków nauczyciela należy:  
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć z nimi, 
2) kierowanie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, 
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań, 
4) współpraca w pracy dydaktyczno-wychowawczej z psychologiem, lekarzem oraz 

innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów, 
5) prowadzenie dokumentacji swojej pracy, obserwacje pedagogiczne (szczegóły 

określone są odrębnymi przepisami), 
6) otaczanie – zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do 

dziecka – indywidualną opieką każdego z wychowanków. Poprzez dostosowanie 
metod i form pracy do jego możliwości, 

7) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-
edukacyjnych, 

8) obiektywizm w  ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 
9) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

10) informowanie uczniów oraz wychowawcę klasy i Dyrektora, a także Radę 
Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów, 

11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i  podnoszenie poziomu wiedzy 
merytorycznej, 

12) informowanie ucznia o terminie i zakresie materiału ze sprawdzianu z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem, 

13) realizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby  
i zainteresowania uczniów,  

14) opracowanie zakresu tematycznego projektu edukacyjnego, 
15) określenie warunków realizacji projektu edukacyjnego, 
16) planowanie i koordynowanie udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 
17) kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,  

w poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 
każdego człowieka, 

18) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  
i światopoglądów, 

19) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

20) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, 
21) prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej,  
22) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów, 
23) zobowiązanie do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej. 
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§ 33 
1. Każdemu pracownikowi przydziela się określony zakres obowiązków.   
2. Szczegółowe zadania pracowników Zespołu określają odrębne przepisy. 
3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami 

dyrektora oraz terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń 
  
 

§ 34  
1. Nauczyciel ma prawo: 

1) dowolnego wyboru programu i podręczników szkolnych dla danej klasy znajdujących 
się na liście zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej, 

2) opracowania autorskiego programu nauczania i wdrożenia go zgodnie  
z obowiązującym prawem, 

3) doboru metod, form organizacyjnych oraz środków dydaktycznych w nauczaniu 
swojego przedmiotu, 

4) ustalenia treści programu zajęć pozalekcyjnych,  
5) decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów  uczniów, 
6) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, instytucji 

wspierających pracę szkoły, 
7) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwałą 

Rady Pedagogicznej, 
8) występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy, 
9) doskonalenia i dokształcania zawodowego. 

 
 

§ 35 
1. Nauczyciel odpowiada za: 

1) poziom nauczania przedmiotu i efekty pracy wychowawczej, 
2) własny warsztat pracy oraz powierzone środki dydaktyczne, 
3) właściwą organizację nadzoru  nad bezpieczeństwem uczniów w czasie  

prowadzonych zajęć szkolnych i pozaszkolnych, 
4) przestrzeganie procedur postępowania powypadkowego, 
5) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
6) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
7) wnioskowanie o wzbogacanie lub modernizację klasopracowni do organów szkoły, 
8) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów  
9) za zniszczenia lub stratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez 

dyrekcję szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczania, 
10) kontrolowanie systematyczne miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
11)  na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów, 
12) dbanie o poprawność językową uczniów, 
13) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 
14) reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczniów w czasie 

prowadzonych przez siebie zajęć lub pełnionego dyżuru oraz udzielać w razie 
konieczności pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowanie zgodnie z procedurą 
w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją, 

15) dbanie o schludny wygląd –noszenie odzieży zakrywającej brzuch, plecy, uda i dekolt. 
 
  

§ 36  
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 
2. Zadania zespołu określają wewnętrzne regulaminy: 
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek członków 

zespołu. 
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§ 37  

1. Oddziałem kieruje nauczyciel wychowawca. 
2. Formy pracy nauczyciela wychowawcy z oddziałem powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia w procesie uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w  rodzinie i  społeczeństwie, 
2) wspomaganie i  inspirowanie działań zespołowych uczniów, 
3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 
4) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, 
5) współpraca wychowawcy z rodzicami w celu diagnozowania potrzeb i rozwiązywania 

problemów, 
6) pomoc rodzicom w organizacji kontaktu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną 

oraz innymi instytucjami, 
7) poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego, 
8) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia oraz prowadzi 

odpowiednią dokumentację, 
9) koordynuje pracę zespołu powołanego do opracowania IPETU dla uczniów  

z  niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
10) informuje rodziców/ prawnych opiekunów o efektach pracy, poziomie   

funkcjonowania  dziecka, 
11) informowanie o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
12) informowanie o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 
 
  

§ 38 
1. Zespół Szkół zapewnia początkującym nauczycielom-wychowawcom pomoc merytoryczną  

i metodyczną w ramach opieki stażowej. 
  
 

§ 39 
1. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko pedagoga za zgodą organu prowadzącego. Zakres 

obowiązków pedagoga reguluje odrębny przydział czynności. 
  
  

§ 40  
1. Zadania dla pracowników administracji szkoły i pracowników obsługi określa Dyrektor 

Zespołu w indywidualnych przydziałach czynności. 
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Rozdział VI 
Uczniowie Zespołu 

  
 

§ 41  
1. Zasady rekrutacji uczniów i wychowanków są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej, w sprawie warunków przyjmowania uczniów: 
1) do szkół podstawowych, dla uczniów rozpoczynających, bądź kontynuujących naukę 

na poziomie szkoły podstawowej, 
2) do szkół gimnazjalnych, dla uczniów rozpoczynających, bądź kontynuujących naukę 

na poziomie szkoły gimnazjalnej. 
2. Uczniowie należący do obwodu gimnazjum są przyjmowani automatycznie. 
3. Uczniowie z poza obwodu  przyjmowani są po dostarczeniu podania wraz z wymaganą  

dokumentacją  w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
                                                               
                                                

§ 42  
1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z  zasadami 

higieny pracy umysłowej oraz do: 
1) zapewnienia opieki wychowawczej, 
2) bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz zapewnienie jego godności osobistej na terenie szkoły, 
3) korzystania z wszelkiej pomocy, jaką Zespół może dysponować, 
4) życzliwego traktowania ucznia, 
5) wolności słowa i wyznania, 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i  talentów poprzez dowolne uczestnictwo  

w wybranych kółkach zainteresowań, w zespołach wyrównawczych w szkole i poza 
szkołą, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i  jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 
postępów w  nauce zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

8) do zwolnienia z kontroli postępów w nauce w razie udokumentowanej niedyspozycji, 
9) pomocy w  przypadku trudności w  nauce,  

10) korzystania z   poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i  zawodowego, 
11) korzystania z  pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
12) wpływania na życie szkoły  poprzez działalność samorządową, 
13) zrzeszania się w  organizacjach działających w  szkole, 
14) reprezentowania szkoły (Zespołu) w konkursach, zawodach i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 
15) znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli w pisemnych 

sprawdzianach, 
16) znajomości terminów sprawdzianów pisemnych co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 
17) znajomości kryteriów i sposobów oceniania stosowanych przez nauczycieli, 
18) poprawy ocen: niedostatecznej i dopuszczającej ze sprawdzianu w ciągu jednego 

tygodnia, 
19) pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia  
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić go z realizacji tego projektu. 

  
 

§ 43 
WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM: 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół:  
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, 
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2) przygotować się do każdych zajęć, w szczególności: 
a) posiadać wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,  
b) odrabiać lekcje oraz utrwalać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole,  
c)  przynosić wymagane materiały,  
d) na zajęcia wychowania fizycznego przynosić strój sportowy określony przez 

nauczyciela przedmiotu. 
3) Uznawać zwierzchnictwo nauczycieli i innych osób dorosłych, pod opieką których 

pozostaje, a w szczególności uczeń: 
a) swoim celowym zachowaniem nie utrudnia pracy osobom zatrudnionym  

w szkole,  
b) nie naraża nauczycieli i innych osób, pod opieką, których pozostaje, a także 

pozostałych uczniów, na negatywne skutki swojego zachowania,  
c) nie narusza godności osobistej nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów,  
d) wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły i pozostałych uczniów stosuje 

formy grzecznościowe,  
e) wykonuje polecenia nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkole,  
f) uznaje nietykalność osobistą nauczycieli, innych pracowników szkoły  

i pozostałych uczniów. 
4) Dostosować się do organizacji nauki w szkole, a w szczególności:  

a) punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne oraz lekcyjne, 
b) przychodzenia do szkoły na przerwę poprzedzającą zajęcia, 
c) uczniowie przebywają obowiązkowo w świetlicy szkolnej w czasie wolnym 

od zajęć, 
d) na terenie szkoły przebywać w zmienionym obuwiu,   
e) przebywać podczas przerw międzylekcyjnych wyłączenie w miejscach do 

tego wyznaczonych,  
f) podczas przerw międzylekcyjnych bezwzględnie podporządkować się 

poleceniom nauczycieli dyżurujących,  
g) w czasie trwania zajęć telefony komórkowe i inne urządzenia odtwarzające 

należy wyłączyć lub wyciszyć. 
5) dbać o wspólne dobro ład i porządek w Zespole Szkół oraz jego otoczeniu, 
6) odzież wierzchnią pozostawić w szatni i tam zmieniać obuwie, 
7)    ubierać się estetycznie i schludnie, 
8) dbać o higienę osobistą, 
9) reagować na wszelkie przejawy brutalności i agresji, 

10) wystrzegać się zachowań zmierzających do powstania nałogów i uzależnień, 
11) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, 
12) przestrzegać zasad współżycia społecznego, 
13) przestrzegać powszechnie uznane normy moralne, etyczne i grzecznościowe, 
14) terminowo dostarczać usprawiedliwienia każdej nieobecności  w szkole, 
15) dbać o honor i tradycje Zespołu szkół, 
16) samodzielnie pracować podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów. 

2. Uczniom Zespołu Szkół zabrania się: 
1) opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w czasie 

przerw międzylekcyjnych, za wyjątkiem przypadków, gdy uczeń otrzymuje zgodę na 
opuszczanie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod jego nieobecność od 
Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie pisemnej prośby rodziców lub prawnych 
opiekunów, 

2) palenia tytoniu, 
3) spożywania alkoholu, 
4) używania narkotyków i innych substancji odurzających, 
5) przynoszenia do szkoły papierosów i innych wyrobów tytoniowych, zapalniczek, 

napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 
6) farbowania i żelowania włosów; noszenia fryzur wyzywających (włosy powinny być 

czyste), 
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7) stosowania makijażu, 
8) noszenia innych niż tradycyjne kolczyki, 
9) posiadania tatuaży,  

10) malowania paznokci lakierem innym niż bezbarwny (paznokcie powinny być krótkie),  
11) wnoszenia do szkoły materiałów i narzędzi niebezpiecznych, 
12) przynoszenia wartościowych przedmiotów,  
13) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń medialnych,  

w szczególności aparatów fotograficznych, dyktafonów, odtwarzaczy mp3 i mp4, 
kamer przenośnych, w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zajęć 
świetlicowych oraz podczas przebywania na obiektach sportowych, oraz ze względów 
bezpieczeństwa korzystania ze słuchawek podczas przerw, 

14) niszczenia mienia szkolnego.  
3. Uczniów obowiązuje codzienny schludny ubiór z zachowaniem następujących wymogów.  

1) dostosowanie ubioru do istniejących warunków pogodowych i do realizowanych 
aktualnie zajęć ( lekcje, wycieczki, imprezy szkolne, zajęcia pozalekcyjne), 

2)  wszystkie elementy ubioru powinny być czyste i zadbane, 
3) ramiona, plecy, brzuch i dekolt powinny być okryte niezależnie od pory roku,  
4) spódnica nie powinna być krótsza niż do połowy uda, 
5) krótkie spodenki nie powinny być krótsze niż do kolan i w ciemnym kolorze,  
6) ubiór powinien być schludny, bez rysunków i napisów mogących obrazić lub naruszać 

godność osobistą, 
7) żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności  subkulturowej. 

4. Podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego oraz w czasie 
reprezentowania szkoły na zewnątrz i w czasie imprez okolicznościowych szkolnych  
i środowiskowych uczniowie ubrani są w szkolny strój galowy: dziewczęta – ciemna spódnica 
lub spodnie i biała bluza, chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur. 

5. Każdy uczeń zobowiązany jest do systematycznego dostarczania pisemnego 
usprawiedliwienia od rodziców/ opiekunów prawnych lub zaświadczenia lekarskiego na 
najbliższą lekcję wychowawczą, celem usprawiedliwienia każdorazowej  nieobecności  
w szkole. 

6. Uczeń może zostać zwolniony z lekcji w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę 
rodziców/opiekunów prawnych przez wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora. 

  
 

§ 44 
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary. 

1. Nagrodę przyznaje dyrektor Zespołu po konsultacji z wychowawcą klas. 
2. O przyznanie nagrody może wnioskować do dyrektora Zespołu, z pisemnym uzasadnieniem 

wychowawca klasy lub inni uczący. 
3. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) wysoką kulturę osobistą 
2) rzetelną naukę 
3) pracę na rzecz klasy, szkoły lub środowiska  
4) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
5) osiągnięcia sportowe 
6) zerową absencję  
7) inne wybitne osiągnięcia 

Nagrody: 
4. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę dyrektora Zespołu na apelu, 
2) list pochwalny wychowawcy klasy i Dyrektora Zespołu do rodziców, 
3) nagrodą rzeczową, 
4) dyplom ucznia, 
5) świadectwo z wyróżnieniem. 
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5. Karę udziela wychowawca klasy lub dyrektor Zespołu po konsultacji z wychowawcą, 
pedagogiem. 

6. Uczeń może być ukarany za: 
1) nagminne spóźnianie się na lekcje 
2) nieuzasadnione opuszczanie zajęć 
3) samowolne opuszczanie budynku szkoły 
4) celowe zniszczenie mienia 
5) naganny sposób bycia i wulgarne słowa 
6) palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie środków odurzających 
7) bójki i zachęcanie do nich  
8) kradzieże  
9) stosowanie agresji i przemocy 

10) zachowanie ubliżające godności uczniom, nauczycielom, pracowników szkoły 
11) inne rażące przewinienia, nie zdefiniowane w Statucie  
12) uchylony  

7. W przypadku zachowania ucznia wskazującego na jego demoralizację, a polegającego  
w szczególności na: 

1) popełnienie czynu zabronionego opisanego w kodeksie karnym lub kodeksie 
wykroczeń, 

2) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego, 
3) używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 
4) uprawianiu nierządu, 
5) włóczęgostwie, 
6) udziale w grupach przestępczych, 
7) podjęciu na terenie szkoły lub na nawet poza jej terenem działań godzących w dobre 

imię  szkoły lub stanowiących naruszenie godności ucznia, w zależności od stopnia 
przewinienia udziela się uczniowi upomnienia wychowawcy klasy lub nauczyciela 
albo upomnienia lub nagany dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej   
 z powiadomieniem rodziców. 

7a.W przypadku sytuacji, o których mowa w ust. 6, pkt. 3,4,6,7,8,9,11 można wykorzystać 
nagrania z monitoringu wizyjnego, celem zweryfikowania zachowania ucznia. Nagrania  
z monitoringu mogą być wykorzystane też w procesie dochodzenia, na wniosek sądu lub 
prokuratury. 

7b.Nagrania mogą być udostępnione zainteresowanym rodzicom przez pedagoga szkolnego lub 
dyrektora. 

7c.Nagrania z monitoringu udostępniane są jedynie w przypadku sytuacji, gdzie istnieje 
podejrzenie dokonania przestępstwa, czynu karalnego, kradzieży, agresji i przemocy, osobom 
zainteresowanym tj. rodzicom uczniów, którzy takich czynów się dopuścili, Policji, sądowi 
lub prokuraturze. Gdyby te sytuacje miały miejsce w przypadku osób postronnych, 
znajdujących się na terenie placówki, zabezpieczone nagrania zostałyby wydane tylko  
w przypadku prowadzonego dochodzenia organom ścigania. 

 Kary:  
8. Dla uczniów łamiących prawa i obowiązki przewiduje się następujące kary:  

1) upomnienie wychowawcy klasy, 
2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, 
3) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły na apelu, 
4) przeniesienie do równoległej klasy. 

9. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, oraz szkodliwy wpływ na 
społeczność uczniowską uczeń może być przeniesiony do innej szkoły, (po uzyskaniu zgody 
dyrektora tamtej placówki). 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Dyrektor Zespołu występuje do Kuratora Oświaty  
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

11. Zespół Szkół ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o zastosowanej 
wobec niego karze. 

12. Uczniowi przysługuje prawo do zakwestionowania sposobu ukarania, jeśli on i jego rodzice 
uważają, że kara jest niesłuszna. 
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13. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora Zespołu. 
14. Uczeń lub jego rodzice odwołują się od kary pisemnie, w terminie 3 dni od nałożenia kary. 
15. Dyrektor Zespołu w terminie 7 dni rozpatruje złożony wniosek. 

 
 

§ 44 a 
Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia 

1. Uczniowie, rodzice, prawni opiekunowie maja prawo do wniesienia skargi na naruszenie praw 
ucznia. 

2. Skargi można składać do wychowawcy lub dyrektora szkoły z wyjątkiem skarg na dyrektora. 
3. Skargi można składać w formie ustnej lub pisemnej. Skargi muszą być uzasadnione. 
4. Skargi składa się nie później niż 7 dni dnia zajścia. 
5. Skarga musi być rozpatrzona stosownie do przepisów prawa. 
6. Rozstrzygnięcie musi nastąpić do 7 dni. 
7. Osoba niezadowolona z rozstrzygnięcia skargi może złożyć skargę zgodnie z trybem 

postępowania administracyjnego. 
8. Skargi  na dyrektora szkoły kieruje się do organu prowadzącego.  
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Rozdział VII 
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego uczniów  

w szkole podstawowej i gimnazjum 
Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie 

 
 

§ 45 
1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela 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, oraz 
formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie  zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, wszystkich 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia  
i norm etycznych. 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowani i  postępach 

w tym zakresie, 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                            

o postępach i uzdolnieniach ucznia, a także o jego trudnościach, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, 
6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 
 

 
§ 46  

1. 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) informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 
3) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 
4) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, śródrocznej i rocznej 
klasyfikacji zachowania według ustalonej skali, 

5) uchylony  
6) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, 
7) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
8) przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, 
9) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

10) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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§ 47 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia   

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

2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybach 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej. 

2. Informacje te przekazuje rodzicom nauczyciel wychowawca do 30 września każdego roku 
szkolnego wg ustaleń obowiązujących w szkole. 

3. Rodzice potwierdzają swoim podpisem w dzienniku lekcyjnym, w rubryce Kontakty  
z rodzicami, znajomość kryteriów ocen oraz trybu i warunków uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej. 

4. Wychowawca klasy, do 30 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, warunkach  i trybie 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej  
z zachowania. Tryb i warunki odwołania precyzuje § 52. 

5. Ocenianie ucznia z religii/ etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
12 ust.2 ustawy o systemie oświaty. 

 
  

§ 48 
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie to przekazuje nauczyciel uczniowi lub jego rodzicom 
ustnie.  

3. Wystawianie ocen bieżących odbywać się będzie na podstawie: 
1) udziału ucznia w zajęciach klasowych, 
2)  przygotowania pracy domowej - bieżąco kontrolowanej, 
3) rozmowy sprawdzającej, 
4) umiejętności stawiania pytań, 
5) formułowanie problemów, 
6) formułowanie notatki do zapisania, 
7) formułowanie wniosków, 
8) prac pisemnych oraz notatek z lekcji,   
9) krótkie sprawdziany z aktualnie  zrealizowanego materiału, 

10) prace klasowe sprawdzające osiągnięcia uczniów po zakończeniu danego działu, 
11) sprawdziany, testy półroczne, 
12) wykonywanie przez ucznia zadań długofalowych, 
13) aktywności ucznia na lekcjach, 
14) przygotowanie eksperymentów na lekcje, 
15) samodzielnym rozwiązywaniu problemów, różnych zadań w klasie, w ławce lub przy 

tablicy, 
16) wykonywanie ćwiczeń ruchowych, 
17) wykonywanie prac technicznych, plastycznych, itp., 
18) umiejętności czytania ze zrozumieniem, 
19) czytania lektur, książek naukowych, czasopism, 
20) umiejętności posługiwania się encyklopedią, słownikiem, mapą, przyborami, 

przyrządami, narzędziami, instrumentami muzycznymi, 
21) wygłaszanie z pamięci tekstów, 
22) osiągnięć ucznia w konkursach, zawodach. 

3a. 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 w jaki 
sposób powinien dalej się uczyć. 
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4. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywanie pisemnych prac kontrolnych uczniów przez 
okres jednego roku szkolnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną 
dokumentację dotyczącą oceniania, uczeń otrzymuje do wglądu w szkole, a rodzice/ prawni 
opiekunowie, mogą otrzymać do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  
z nauczycielem przedmiotu na terenie szkoły. 

 
  

§ 49 
1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
 i dodatkowych zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie 
tego orzeczenia. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 
wychowania fizycznego- systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wychowania 
fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych.      

5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych 
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie  opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia  
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

5a.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego. Decyzję podejmuje na podstawie  opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii. 

6. W przypadku kiedy okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 5, 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

7. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor zwalnia do końca 
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego. 

8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie   z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 
albo „zwolniona”. 

 
 

§ 50 
1. Minimalna ilość ocen bieżących w każdym półroczu nie powinna być mniejsza niż  6 ocen 

cząstkowych. Dotyczy to wszystkich przedmiotów nauczania w klasach IV-VI szkoły 
podstawowej i gimnazjum z wyj. Muzyki-plastyki [min. 3 oceny] oraz przy przedmiotach w 
wymiarze 1 godz. tygodniowo. 

2. Oceny bieżące nauczyciel wpisuje kolorem niebieskim lub czarnym. 
3. Kolorem czerwonym wpisywane są oceny z prac klasowych, testów, sprawdzianów 

umiejętności, dyktand sprawdzających. 
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4. Oceny wpisywane kolorem czerwonym są ocenami dokumentującymi umiejętności i  postępy 
w nauce uczniów. Z tego względu są one szczególnie ważne dla nauczyciela przy ustalaniu 
oceny semestralnej i rocznej. 

5. Liczbę sprawdzianów i ich formę oraz szczegółowe zasady uzyskiwania ocen cząstkowych 
precyzują nauczyciele poszczególnych przedmiotów w opracowanych i podanych do 
wiadomości rodziców i uczniów przedmiotowych  systemach oceniania. 

6. Kolorem zielonym wpisywane są oceny lub punkty z przeprowadzonej diagnozy 
sprawdzającej wiadomości i umiejętności uczniów po rocznej nauce. 

7. Oceny lub punkty są informacją dla ucznia, rodzica/ prawnego opiekuna o stopniu 
opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

8. Oceny lub punkty z diagnozy nie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej  
i rocznej. 

 
 

§ 51 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych, śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali określonej  
w statucie szkoły. 

2. Wystawianie ocen śródrocznych odbywać się będzie na podstawie: 
1) osiągniętych umiejętności i pozyskanej wiedzy, 
2) kontrolnych testów sprawdzających, podsumowujących, 
3) uzyskanych ocen bieżących. 

3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych  i ustaleniu 
śródrocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów. Są to 
oceny opisowe. 

4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne osiągnięć edukacyjnych i zachowania dla klas I-III są 
ocenami opisowymi. 

5. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed 
rozpoczęciem ferii zimowych jeśli ferie rozpoczynają się w I terminie, lub w ostatnim 
tygodniu stycznia jeśli ferie rozpoczynają się w II terminie. 

6. Tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele są poinformować ucznia oraz jego rodziców prawnych opiekunów o planowanej 
dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

7. Informacje te opracowuje wychowawca w formie pisemnej [wykaz przewidywanych ocen]. 
Rodzic (opiekun) potwierdza te informacje zwrotne podpisem. 

8. Informacje o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych ucznia przekazywane są rodzicom na 
zebraniu informacyjnym.  

9. 2 tygodnie przed śródrocznym i miesiąc przed  rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować wychowawcę klasy  i ucznia  
o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. Wychowawca informuje pisemnie  
o tym fakcie rodziców (opiekunów), pozostawiając kopie pisma w dokumentacji 
wychowawcy klasowego. 

10. Przewidywaną ocenę śródroczną i  roczną można obniżyć w przypadku, gdy uczeń: 
1) Opuścił zajęcia lekcyjne z przyczyn innych niż choroba trwająca co najmniej                 

1 tydzień, zdarzenia losowego, 
2) Otrzymał ze sprawdzianu, kartkówki ocenę mającą wpływ na obniżenie, 
3) Uchylał się od rzetelnego wykonywania obowiązków zawartych w § 43 ust. 1 pkt. 1  

i 2  oraz § 48 ust. 3 pkt. 1-22, §49 ust. 3. 
4) Wykazuje rażący brak zaangażowania w realizacji zadań zalecanych przez 

nauczyciela. 
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§ 52 
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. 
2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na ustaleniu jednej, rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Jest to 
ocena opisowa. 

3. Klasyfikacja roczna w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum polega na 
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali przyjętej w szkole. 

4. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, którzy w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymują świadectwo z wyróżnieniem. 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania 
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Są to oceny opisowe. 

6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, uwzględniający indywidualny program edukacyjny 
opracowany dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. Są to oceny opisowe. 

7. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

8. Uchylony.  
9. Uchylony.    

10. Tydzień przed klasyfikacją roczną uczeń (lub jego rodzice)- po zapoznaniu się  
z przewidywaną dla niego roczną oceną, z danego przedmiotu może wystąpić do dyrektora 
szkoły z pisemnym wnioskiem o umożliwienie mu poprawienia oceny, zgodnie  
z trybem i warunkami określonymi w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w ZSS  
w Krzeszowie. 

11. Tryb uzyskiwania przez ucznia wyższych niż przewidywano ocen rocznych z poszczególnych 
przedmiotów nauczania ma formę egzaminu sprawdzającego. 

12. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców    
(prawnych opiekunów), zgłoszona do Dyrektora Zespołu nie później niż na 5 dni przed 
zakończeniem śródrocznych (rocznych) zajęć edukacyjnych. Termin przeprowadzenia 
egzaminu ustala Dyrektor Zespołu, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 
przedostatni dzień zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

13. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor Zespołu Szkół powołuje 
trzyosobową komisję w składzie: 

1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako  przewodniczący 
komisji, 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek                      

komisji. 
14. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 
15. Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego może: 

1) podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, 
2) pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku 

egzaminu. 
16. Nauczyciel egzaminujący określa zakres wymagań i kryteria na daną ocenę, o czym informuje 

ucznia. 
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17. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu  
z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania 
fizycznego, z których egzamin powinien mieć wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

18. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący, a zatwierdza 
przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań 
(ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium wymagań edukacyjnych na 
stopień, o który ubiega się uczeń. 

19. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład 
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 
komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 

20. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu 
sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

21. Jeżeli w wyniku egzaminu sprawdzającego okaże się, że uczeń nie spełnił wymagań na ocenę, 
o którą się ubiegał, to otrzymuje on ocenę nie niższą niż proponowana wcześniej przez 
nauczyciela. 

22. Tydzień przed klasyfikacją roczną uczeń (lub jego rodzice) - po zapoznaniu się  
z przewidywaną dla niego oceną roczną  z zachowania  może wystąpić do dyrektora szkoły  
z pisemnym wnioskiem o umożliwienie mu poprawienia oceny, zgodnie  
z trybem i warunkami określonymi w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w ZSS  
w Krzeszowie. 

23. Tryb uzyskiwania przez ucznia wyższych niż przewidywano ocen rocznych  
z zachowania ma formę komisyjnego ustalenia oceny z zachowania. 

24. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dyrektor powołuje nie później niż 5 dni przed 
konferencją klasyfikacyjną komisję do ustalenia oceny rocznej (śródrocznej)  z zachowania 
dla danego ucznia w składzie: 

1) dyrektor Zespołu jako przewodniczący komisji, 
2) wychowawca klasy, 
3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
4) pedagog szkolny, 
5) przedstawiciel SU, 
6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

25. Ustalona przez wychowawcę roczna (śródroczna) ocena z zachowania może być zmieniona 
przez komisję w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej 
ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

26. Jeżeli komisja nie podwyższy oceny to uczeń otrzymuje roczną (śródroczną) ocenę  
z zachowania nie niższą niż ta, od której się odwoływał. Z posiedzenia komisji sporządza się 
protokół zawierający: skład komisji, termin, wynik głosowania oraz ocenę z zachowania 
ustaloną przez komisję wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
ucznia. 

27. Ocena roczna uwzględnia stopień i zakres zdobytych umiejętności, sprawności i wiedzy  
w ciągu całego roku szkolnego, a także zaangażowanie ucznia w realizacje zadań 
edukacyjnych. Ocena roczna jest wynikiem pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego, 
uwzględnia także wyniki sprawdzianów (test, praca pisemna) kontrolujących wiedzę  
i umiejętności. Uwzględnia wszystkie kryteria oceniania wewnątrzszkolnego. 

28. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
29. Ustalona przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. 

Tak samo wychowawca ustala ostatecznie roczną ocenę ucznia z zachowania z zastrzeżeniem 
- § 53. 

30. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona 
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Nie dotyczy to klasy VI szkoły podstawowej ani 
klasy III gimnazjum. 
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§ 53 
1. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna inna niż niedostateczny może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego pod warunkiem, że została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Każda ocena zachowania niższa niż wzorowe, ustalona przez wychowawcę  może być     
zmieniona, jeżeli została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny.  

3. Zastrzeżenia co do ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania mogą być 
zgłaszane przez rodziców do 5 dni nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia zakończenia 
zajęć.  

4. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, wychowawca klasy i nauczyciel danych zajęć 
edukacyjnych. Powołana komisja sprawdza na podstawie szkolnej dokumentacji oceniania 
uczniów zgodność z przepisami prawa tryb ustalenia kwestionowanej oceny.  

5. Dyrektor szkoły sporządza pisemną notatkę z przebiegu spotkania dotyczącego rozpatrzenia 
wniosków i przesyła ją zainteresowanemu rodzicowi. Notatka ta zawiera informację  
o ustaleniach komisji, dotyczących kwestii zgodności z prawem wystawianej oceny. Kopia 
notatki znajduje się w dokumentacji dyrektora szkoły. 

6. W razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny  
z zajęć edukacyjnych, dyrektor szkoły informuje o tym w notatce rodzica i  powołuje komisję, 
w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły – przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który przygotowuje pytania do 

sprawdzianu, 
3) dwóch nauczycieli z danej i innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne. 
7. Komisja ta ma za zadanie przeprowadzenie sprawdzianu, ustalającego dla ucznia ocenę 

klasyfikacyjną z danego przedmiotu. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż  w terminie 
pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez rodziców lub ucznia. Termin sprawdzianu 
ustala się z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami. Nauczyciel danego zajęcia 
edukacyjnego może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną proś z uzasadnieniem 
przyczyny. W takim wypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne w tego samego typu szkole  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej     
ustalonej oceny i jest ostateczna. 

9. Z prac komisji sporządza się  protokół zawierający:  
1) skład komisji, 
2)  termin sprawdzianu, 
3) zadania i pytania sprawdzające, 
4) krótką notatkę z ustnej odpowiedzi, 
5) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły po uzgodnieniu  z rodzicami (nie później niż do 30 września). 

11. W razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny 
zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły – przewodniczący komisji, 
2) wychowawca klasy, 
3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
4) pedagog, 
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
6) przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego. 

12. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może być zmieniona 
przez komisję w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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13. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna końcowa zachowania jest ostateczna i nie może 
być niższa od wcześniej ustalonej. 

14. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający: 
1) skład komisji, 
2) termin, 
3) wynik głosowania, 
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

15. Negatywne zachowanie udokumentowane nagraniem z monitoringu wizyjnego ma wpływ na 
ocenę z zachowania i może być wykorzystane jako dowód w sądzie dla Nieletnich. 
 
 

§ 54  
1. Oceny bieżące dla klas IV-VI szkoły podstawowej gimnazjum ustala się w stopniach wg skali: 
  -stopień celujący  -6 (cel) 

-stopień bardzo dobry  -5 (bdb) 
-stopień dobry    -4 (db) 
-stopień dostateczny  -3 (dst) 
-stopień dopuszczający  -2 (dop) 
-stopień niedostateczny  -1 (ndst.) 

2. W klasach I- III szkoły podstawowej ocena bieżąca jest oceną wg skali od 1-6, natomiast 
ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Informacje o tej ocenie otrzymuje rodzic pisemnie 
dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. 

1) ocena opisowa obejmuje opis osiąg dydaktycznych ucznia w zakresie:  
- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się 

(ustne i pisemne), gramatykę i ortografię, 
- edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie 

podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 
dzielenie), umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii i 
umiejętności praktycznych z tego zakresu, 

- edukacji społeczno – przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku 
przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji 

- edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, 
malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno – techniczna, 

- edukacji muzycznej: odtwarzanie  i słuchanie muzyki, percepcja muzyki, 
- wychowanie fizyczne: sprawność fizyczno – ruchowa, elementy higieny osobistej, 

gry i zabawy ruchowe, 
- edukacji językowej (j. angielski): rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień 

oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów  
i zdań, wypowiadanie się, 

- zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, 
posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji. 

2) Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w zał. 1,2,3 dla poszczególnych 
poziomów klas I – III, a przedmiotowy system oceniania stanowi załącznik Nr 3 do 
Statutu.  

3) W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które 
stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju.  

4) W klasach I – III oceny bieżące ustala się w stopniach według skali 1 – 6, przy czym 
dopuszcza się oceny ze znakiem plus (+) lub minus (-). Ocena określa poziom osiągnięć 
ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. 
- ocenę celującą (6) – otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają 

poza przyjęty program nauczania na poszczególnych etapach kształcenia 
zintegrowanego, 

- ocenę bardzo dobrą (5) – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy  
i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, 

- ocenę dobrą (4) – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  
z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na rozumienie 
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większości obszarów, 
- ocenę dostateczną (3) – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy  

i umiejętności, 
- ocenę dopuszczającą (2) – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum 

podstawowych wiadomości i umiejętności, 
- ocenę niedostateczną (1) – otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum 

podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych. 
4) Prace pisemne (pisanie z pamięci i ze słuchu) oceniane są wg skali (błędy I stopnia): 

− ocena celująca – 0 błędów, 
− ocena bardzo dobra – 1 błąd, 
− ocena dobra – 2 błędy, 
− ocena dostateczna – 3-4 błędy, 
− ocena dopuszczająca – 5-6 błędów, 
− ocena niedostateczna – 7 i więcej błędów. 

2a. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca uwzględniając opinię innych nauczycieli 
uczących ucznia.  

1) Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 
podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią. 

2) Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
− oceny z zajęć edukacyjnych, 
− promocje do klasy programowo wyższej. 

3) Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
− wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
− postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
− dbałość o honor i tradycje szkoły, 
− dbałość o piękno mowy ojczystej, 
− dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
− godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
− okazywanie szacunku innym osobom. 

4) Ocenia opisowa z zachowania wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków 
szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności 
społecznej. 

5) W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów  
w dzienniku zajęć w postaci znaków: 
− ,, + ” - oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia, 
− „ / ” - oznacza przejawy zachowania wymagające poprawy, 
− „ - „ - oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. 

6) W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi 
odnotowuje w zeszycie wychowawczym. Dwa razy w semestrze nauczyciel ocenia 
zachowanie ucznia stosując wyżej wymienione symbole, co odnotowuje w dzienniku 
lekcyjnym. 

7) Formą bieżącej oceny ucznia są ustne pochwały nauczyciela. 
8) Wszelkie punktowane sprawdziany oceniane są wg następującej skali: 

− ocena celująca – 98 - 100% za zadania podstawowe i zadanie dodatkowe, 
− ocena bardzo dobra – 90 - 97%, 
− ocena dobra – 70 - 89%, 
− ocena dostateczna – 50 - 69%, 
− ocena dopuszczająca – 35 - 49%, 
− ocena niedostateczna – poniżej 30%. 

 
3. W klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w klasach I-III gimnazjum oceny klasyfikacyjne 

śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:                                      
- stopień celujący                   6 (cel), 
- stopień bardzo dobry           5 (bdb), 
- stopień dobry                       4 (db) 
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- stopień dostateczny             3 (dst), 
- stopień dopuszczający        2 (dop), 
- stopień niedostateczny       1 (ndst). 

4. Przeliczanie punktów na ocenę szkolną za prace pisemne odbywać się będzie według 
następujących zasad: 

  
-   30 % - 49 %    punktów dopuszczający, 
-   50 % - 69 %     dostateczny, 
-   70 % - 89 %     dobry, 
-   90 % - 97 %     bardzo dobry, 
-   98 % - 100 %   Celujący 

  
5. Oprócz ocen wg skali przewiduje się wpisywanie umownych oznaczeń do dzienników, 

dotyczących pracy ucznia: np. – nieprzygotowany, bz – brak zadania, zeszytu lub ćwiczeń.  
Np otrzymuje uczeń, który jest nieprzygotowany do lekcji. Przedmiot 1-2 godz tygodniowo  
1 np na okres, przedmiot 3 i więcej godz. tygodniowo 2 np. na okres. Przedmiot   1-2 godz 
tygodniowo 1 bz na semestr, przedmiot 3 i więcej godz. tygodniowo 2 bz na okres. Np, bz są 
wpisywane do dziennika lekcyjnego. W przypadku przekroczenia w/w limitu uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną, która ma wpływ na ustalenie oceny śródrocznej i rocznej. Uczeń nie 
może zgłosić np. przed sprawdzianem. Np., bz uczeń zgłasza na początku lekcji.  

6. W przypadku lekcji wychowania fizycznego uczeń może 3 razy w ciągu okresu zgłosić brak 
stroju. Do tygodnia uczeń powinien zaliczyć ćwiczenia kontrolne. 

 
 

§ 55 
1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który będzie posiadał wiedzę i wykaże się umiejętnościami 

objętymi lub wykraczającymi poza program nauczania, pogłębiał wiedzę, rozwiązywał 
zadania złożone i oryginalne, uczeń będzie samodzielnie i twórczo rozwijał własne 
zainteresowania, osiągał sukcesy w szkole i poza nią. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który będzie miał wiedzę i wykaże się umiejętnościami 
przewidzianymi programem nauczania, wykaże szczególne zainteresowanie problematyką 
nauczania, umiał dokonywać analizy tekstu, potrafił wnioskować, uogólniać, rozwiązywał 
zadania trudniejsze, nie schematyczne, był systematyczny, sumienny, wykonywał wszystkie 
polecenia związane z planem nauczania. 

3. Ocenę dobrą otrzyma uczeń, który będzie dysponował wiedzą wymaganą w programie, 
wykonywał zadania, do których niezbędne były umiejętności przewidziane programem 
nauczania, był aktywny na lekcjach, potrafił formułować problemy, wskazywać możliwe 
rozwiązania. 

4. Ocenę dostateczną otrzyma uczeń, który opanował materiał przewidziany w programie 
nauczania w stopniu podstawowym, potrafił wykonywać polecenia o średnim stopniu 
trudności. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który w wiadomościach będzie miał luki, jednak przy 
pomocy nauczyciela uczeń potrafił wykonywać polecenia wymagające zastosowania 
umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 
  

 
§ 56 

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom, 
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8) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 
2. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 
3. W klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w klasach I-III gimnazjum ocenę zachowania 
śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:  
-wzorowe              wz                                   
-bardzo dobre       bdb 
-dobre                   db 
-poprawne            pop  
-nieodpowiednie  ndp 
-naganne               ng 

4. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i dodatkowych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Uchylony. 
6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena ustalona 
przez wychowawcę jest ostateczna. 

7. Uczeń ma prawo do odwołania od ustalonej przez wychowawców oceny, jeżeli spełnia 
następujące warunki: 

1) nie otrzymał nagany dyrektora szkoły/zapis uwagi dzienniku lekcyjnym/,  
2) nie otrzymał nagany wychowawcy klasy/ odnotowanie uwagi w dzienniku 

lekcyjnym/, 
3) nie został karnie przeniesiony do równoległej klasy, 
4) wszystkie nieobecności na lekcjach ma usprawiedliwione, 
5) wszystkie spóźnienia na lekcje ma usprawiedliwione, 
6) co najmniej 2/3 nauczycieli w swoich propozycjach ocen zachowania oceniło 

zachowanie ucznia na ocenę, o która się ubiega, 
7) jeżeli dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego, ale po interwencji 

wychowawcy, pedagoga, dyrektora lub rodziców nastąpiła poprawa zachowania 
wyrażająca się brakiem negatywnych uwag dotyczących jego osoby, 

8) uczeń zgłasza wychowawcy zastrzeżenia do przewidzianej oceny zachowania do 2 dni 
od momentu poinformowania go o ocenie, 

9)  wychowawca do 2 dni od momentu zgłaszania przez ucznia zastrzeżeń sprawdza czy 
uczeń spełnia warunki określone w ust. 7, 

10) wychowawca ustala ocenę wyższą lub utrzymuje wcześniej proponowaną oraz 
informuje o tym ucznia nie później niż 2 dni przed posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej , 

11) jeżeli została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania ocen  
z zachowania.   

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  albo 
indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

9. Zachowania które uniemożliwiają uzyskanie oceny wzorowej i bardzo dobrej z zachowania: 
1) wagary  
2) kradzież w szkole i poza nią 
3) bójki (rękoczyny) 
4) wulgaryzmy i agresja słowna 
5) stosowanie używek 

 
 

§ 57 
1. Oceny z zachowania śródroczna  i roczne ustala wychowawca wg przyjętych kryteriów 

wyszczególnionych w tabeli: 
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Kryteria  
 
 

Oceny 

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 w 
szkole i poza nią. 

Okazywanie 
szacunku innym 

osobom 

6.Przeciwstawianie 
się przejawom 

przemocy, agresji  
i wulgarności 

Obowiązki ucznia Aktywność Mowa Bezpieczeństwo Kultura osobista Reagowanie na zło 

W
zo

ro
w

e 

Wzorowo wypełnia 
obowiązki szkolne, 
odpowiedzialnie wywiązuje 
się z powierzonych zadań, 
wykazuje dużą 
samodzielność, 
systematycznie uczestniczy 
w zajęciach i dostarcza 
usprawiedliwienia 
wszystkich nieobecności w 
wyznaczonym terminie, nie 
spóźnia się. Podczas 
realizacji projektu 
gimnazjalnego czynnie 
uczestniczył w 
formułowaniu tematu 
projektu, aktywnie 
uczestniczył w kluczowych 
działaniach na 
poszczególnych etapach jego 
realizacji.  

Aktywnie 
 i twórczo 
uczestniczy 
 w życiu klasy 
 i szkoły, swoją 
postawą 
reprezentuje 
godnie szkołę, 
wykazuje dużą 
inicjatywę w 
pracy na rzecz 
klasy szkoły, 
środowiska.. 

Zawsze dba 
 o kulturę 
swojej 
wypowiedzi. 

 Zawsze dba o 
bezpieczeństwo 
swoje i innych, 
nie ulega 
nałogom. 

Wyróżnia się 
wysoką kulturą 
osobistą, zawsze 
okazuje szacunek 
nauczycielom, 
przełożonym 
osobom starszym, 
kolegom, jest 
koleżeński i 
uczciwy. 

Zawsze przeciwstawia 
się wszelkim 
przejawom przemocy, 
agresji, wulgarności, 
szanuje mienie 
szkolne, społeczne, 
własność kolegów. 

B
ar

dz
o 

do
br

e 

Bardzo dobrze wypełnia 
obowiązki szkolne, 
odpowiedzialnie wywiązuje 
się z powierzonych zadań. 
Pełni aktywną rolę podczas 
realizacji projektu 
gimnazjalnego, 
wspomagając członków 
zespołu.  

Aktywnie i 
twórczo 
uczestniczy w 
życiu klasy, 
szkoły, 
środowiska. 

Dba o kulturę 
swojej 
wypowiedzi 

Właściwie dba o 
bezpieczeństwo 
swoje i innych. 

Przejawia wysoką 
kulturą osobista, 
okazuje szacunek 
innym osobom, 
jest koleżeński i 
życzliwy. 

Przeciwstawia się 
wszelkim przejawom 
przemocy, agresji, 
wulgarności, szanuje 
własność szkolna i 
kolegów, dba o 
porządek otoczenia. 

D
ob

re
 

Przestrzega regulaminu 
szkolnego, pracuje na miarę 
swoich możliwości, stara się 
wywiązywać ze swoich 
obowiązków, 
systematycznie uczestniczy 
w zajęciach, nie spóźnia się, 
w terminie usprawiedliwia 
nieobecności. 
Prawidłowo wypełniał swoje 
zadania w okresie realizacji 
projektu gimnazjalnego, 
reagując pozytywnie na 
uwagi zespołu i opiekuna 
projektu. 

Bierze udział w 
życiu klasy i 
szkoły. 

Stara się dbać 
o kulturę 
swojej 
wypowiedzi. 

Dba o 
bezpieczeństwo 
swoje i innych, 
nie uczestniczy 
w bójkach i 
kłótniach 

Dba o kulturę 
osobista, stara się 
szanować innych. 

Stara się 
przeciwstawiać 
wszelkim przejawom 
przemocy, agresji, 
wulgarności. 

P
op

ra
w

ne
 

Nie pracuje na miarę swoich 
możliwości, łamie 
postanowienia regulaminu i 
statutu, spóźnia się na lekcje, 
nieregularnie usprawiedliwia 
nieobecności, w semestrze 
opuścił bez 
usprawiedliwienia 1 dzień. 
Wypełniał swoje obowiązki 
w trakcie realizacji projektu 
gimnazjalnego, lecz zdarzało 
mu się nie wywiązywać z 
przyjętych zadań, co było 
przyczyną opóźnień lub 
konfliktów w zespole.  

Niechętnie 
angażuje się w 
życie klasy i 
szkoły. 

Sporadycznie 
zdarza mu się 
używać 
wulgarnych 
słów.   

Zazwyczaj dba 
o 
bezpieczeństwo 
swoje i innych. 
nie prowadzi 
bójek 
konfliktów. 

Sporadycznie 
pojawiają się u 
ucznia 
niekulturalne 
zachowania, nie 
prowokuje kłótni, 
pozytywnie 
reaguje na uwagi 
wych., i 
pracowników 
szkoły. 

Rzadko przeciwstawia 
się przejawom 
przemocy, agresji, 
wulgarności, w 
sytuacjach 
przypadkowego 
zniszczenia mienia 
dokonał naprawy lub 
rekompensaty 
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Wielokrotnie dopuszczanie 
łamania regulaminu i statutu, 
ma negatywny stosunek do 
obowiązków szkolnych, 
celowo spóźnia się na lekcje, 
często opuszcza lekcje bez 
usprawiedliwienia (powyżej 
3 dni) spóźnia się, wagaruje, 
utrudnia prowadzenie lekcji. 
Często zaniedbywał swoje 
obowiązki podczas realizacji 
projektu gimnazjalnego lub 
odmawiał współpracy, co 
miało pływ na przebieg 
przyjętego przez zespół 
harmonogramu pracy i 
wiązało się ze zwiększeniem 
obowiązków innych 
członków zespołu 
projektowego.  

Brak 
jakichkolwiek 
aktywności ze 
strony ucznia, 
nie robi nic 
pozytywnego na 
rzecz klasy, 
szkoły 

Często używa 
wulgarnych 
słów. 

Często stwarza 
zagrożenie dla 
siebie i innych, 
łamie zasady 
bezpieczeństwa, 
nie dba o 
zdrowie swoje i 
innych, ulega 
nałogom. 

Jego zachowanie 
budzi poważne 
zastrzeżenia, ma 
lekceważący 
stosunek do 
innych, wykazuje 
brak kultury jest 
arogancki. 

Przejawia biorą 
postawę wobec 
przejawów przemocy, 
agresji, wulgarności, 
jest agresywny 
niszczy mienie 
szkolne. 

N
ag

an
ne

 

Ma negatywny stosunek do 
obowiązków szkolnych, 
rażąco narusza 
postanowienia statutu i 
regulaminu uczniowskiego, 
wagaruje, opuszcza wybrane 
lekcje, notorycznie spóźnia 
się na lekcje. 
Nie przystąpił do realizacji 
projektu lub nie wywiązywał 
się ze swoich obowiązków 
mimo rozmów z członkami 
zespołu i opiekunem 
projektu, a jego postawa 
była lekceważąca zarówno 
w stosunku do członków 
zespołu, jak i opiekuna.  

Postępuje   
niezgodnie z 
dobrem szkoły, 
celowo nie 
uczestniczy w 
życiu szkoły, 
działa w 
grupach 
nieformalnych. 

Wulgarne 
słowa są 
postawą 
języka ucznia. 

Kolizja ucznia z 
prawem, 
interwencja 
policji, 
podejmuje 
działania 
zagrażające 
zdrowiu i życiu, 
uczeń pije, pali, 
używa 
narkotyków, 
wywołuje 
negatywny 
wpływ na 
kolegów.   

Zachowanie 
ucznia narusza  
normy społeczne, 
świadomie 
lekceważy innych 
i nie reaguje na 
zwracane uwagi, 
znęca się 
psychicznie nad 
innymi uczniami 

Jest agresywny, znęca 
się fizycznie nad 
słabszymi, wszczyna 
bójki, kradnie, kłamie, 
dewastuje mienie 
szkolne lub prywatne 
stosuje  szantaż, 
wyłudzenie, 
zastraszanie, stanowi 
zagrożenie dla innych 
uczni. 

  
 
 

2. Zachowanie naganne z zachowania jest wystawiane uczniowi, u którego nie nastąpiła poprawa 
zachowania mimo działań ze strony szkoły i instytucji wspierających oraz przy braku reakcji 
ze strony rodziców na sygnały o nagannym zachowaniu ucznia. 

3. Każdy przypadek oceny nagannej z zachowania, ustalonej przez wychowawcę ucznia, jest 
indywidualnie rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną. Rada Pedagogiczna może utrzymać 
ocenę naganną bądź zdecydować o ustaleniu oceny nieodpowiedniej. 

4. Uczeń gimnazjum ma obowiązek uczestniczenia w realizacji projektu edukacyjnego, który jest 
realizowany w zespole uczniów pod opieką nauczyciela. 

5. Projekt edukacyjny obejmuje: 
1) wybór tematu projektu edukacyjnego, 
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 
3) wykonanie zaplanowanych działań, 
4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 
6. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania, zawartych  

w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści. 
7. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dyrektor gimnazjum ustala: 

1) zadania nauczyciela, 
2) czas realizacji projektu, 
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu, 
4) sposób podsumowania pracy nad projektem, 
5) inne elementy, istotne dla prawidłowej realizacji projektu. 

8. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (roku, w którym uczniowie rozpoczną 
realizację projektu), informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu 
edukacyjnego. 
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9. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje 
się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

10. Udział ucznia w realizacji projektu uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania 
zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

11. W przypadkach uniemożliwiających udział w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może 
zwolnić ucznia z jego realizacji. 

12. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie 
ukończenia gimnazjum wpisuje się w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji  
o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
  

§ 58 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej np. z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  
w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na pisemną prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej 
lub na prośbę rodziców (opiekunów), złożoną  po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z rodzicem i uczniem. musi się on odbyć nie 
później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

5. Na pisemną prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 
lub na prośbę rodziców (opiekunów), złożoną do 3 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odpowiednich 
odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 6 nie ustala się oceny z zachowania.   
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora  w składzie: 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

W charakterze obserwatorów  mogą być obecni rodzice/ prawni opiekunowie.  
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) skład komisji- imiona i nazwiska, 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
4) imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania egzaminacyjne, 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Uchylony. 
13. Jeżeli uczeń na egzaminie klasyfikacyjnym uzyska ocenę niedostateczną może złożyć pisemną 

prośbę o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego. 
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 
15. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna z zastrz. pkt § 58 pkt 13. 
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16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
17. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,  zajęć technicznych, 

informatyki,  zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

18. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

 
 

§ 59 
1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.  
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne oceny 
klasyfikacyjne. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobra ocenę z zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 

3a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 
zajęć. 

4. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa  
w ust. 1 i ust. 2, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum  
i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do odpowiednio: sprawdzianu lub 
egzaminu. 

5. Rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III szkoły 
podstawowej, na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 
wniosek rodziców/ prawnych opiekunów po zasięgnięciu opinii wychowawcy 
w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 
roku szkolnym lub stanem zdrowia. 

5a. Uczeń klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 
wyższej, z zastrzeżeniem ust. 5. 

6. Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego  i ma co 
najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej 
specjalnej uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne, zgodnie 
z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 
programów nauczania dwóch klas może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do 
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

7. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z danych zajęć 
edukacyjnych otrzymują celującą ocenę klasyfikacyjną (śródroczną lub roczną). 

8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 
 

  
§ 60 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej             
(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Rada pedagogiczna 
podejmuje decyzję w tej sprawie w formie uchwały. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz 
wychowania fizycznego z którego egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. 

3. Na wniosek ucznia lub na prośbę rodziców (opiekunów), złożoną do 7 dni po klasyfikacyjnym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej, dyrektor, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 



46 

 

(prawnymi opiekunami), wyznacza termin egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną 
prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 
powołuje jako osobę egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  
z dyrektorem tej szkoły. 

6. Uchylony. 
7. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący, a zatwierdza 

przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań 
(ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium wymagań edukacyjnych na 
stopień, o który ubiega się uczeń. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin egzaminu poprawkowego, 
4) imiona i nazwisko ucznia, 
5) zadania egzaminacyjne, 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8a.  Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o udzielonych ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do 30 września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego  promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  
z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne 
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Nie dotyczy to 
uczniów klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.  

12. W przypadku stwierdzenia, że  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena 
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 
ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę z danych zajęć 
edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

13. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny negatywnej rocznej, 
która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  
ust. 1 w §60. 

14. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust.12 przeprowadza się  
w formie pisemnej i ustnej. Z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć 
artystycznych i wychowania fizycznego ma on  formę zadań praktycznych. 

15. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie  
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

16. W skład komisji, o której mowa w ust.12 wchodzą: 
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 
przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

17. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 16 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji 
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

18. Komisja, o której mowa w ust. 12, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena ta jest ustalana w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

19. W skład komisji, o której mowa w ust. 12 wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący, 
2) wychowawca klasy, 
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
4) pedagog szkolny, 
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
6) przedstawiciel rady rodziców. 

20. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający  
w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 
4) imiona i nazwisko ucznia, 
5) zadania sprawdzające, 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

21. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o udzielonych ustnych 
odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

22. Z posiedzenia komisji, o której mowa  w ust. 19, sporządza się protokół, zawierający  
w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
2) termin posiedzenia komisji, 
3) imię i nazwisko ucznia, 
4) wynik głosowania, 
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

23. Protokoły, o których mowa w ust. 20 i 22, stanowią załączniki do arkusza ocen. 
 

  
§ 61 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy VI uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu po klasie VI. 

2.  Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy III uzyskał oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  
w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

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

5.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne z tych zajęć. 
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§ 62 
1. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył. 

 
 

§ 63 
1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania 
sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej, określonych w odrębnych 
przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.  

2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzony egzamin obejmujący w części pierwszej – 
wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych; w części drugiej –  
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; w części trzeciej - wiadomości  
i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, umiejętności ustalone w standardach 
wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki  
w gimnazjum; zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.  

 2a.  Sprawdzian po klasie VI składa się z dwóch części. 
 2b.  Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu 
z języka obcego nowożytnego, którego naukę kontynuuje, jest zwolniony z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Może  przystąpić do 
części rozszerzonej na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów. 

 2c. Uczeń  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, nie przystępuje do sprawdzianu  
i egzaminu gimnazjalnego. 

3. Uchylony. 
4. W przypadku gdy uczeń uczy się więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu 

obowiązkowego, jego rodzice lub prawni opiekunowie składają dyrektorowi szkoły pisemną 
deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych 
języków. 

5. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego,  
w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny pisemną deklarację: 

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do: 
a) części drugiej sprawdzianu, 
b) części trzeciej egzaminu gimnazjalnego; 

2) informującą o przystąpieniu do części trzeci egzaminu na poziomie rozszerzonym. 
5a.  Rodzice/ prawni opiekunowie mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później jednak niż na  

3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu pisemną informację o zmianie języka 
obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej 
egzaminu na poziomie rozszerzonym z zastrzeżeniem ust. 2b. 

5b. W przypadku niezłożenia rezygnacji i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o szczegółowych 
wynikach egzaminu z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się 
wynik 0% z zastrzeżeniem ust. 2b. 

6. Uchylony. 
 
 

§ 64 
1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”. 
2. Harmonogram przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor 

Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do 
dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzony jest 
sprawdzian i egzamin gimnazjalny. 

  
 
 



49 

 

§ 65 
1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić  do 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych  do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii 
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

3. Opinia, o której mowa w ust.1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno- 
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym, że nie 
wcześniej niż po ukończeniu klasy III. Opinia posiada ważność na następne etapy edukacyjne. 

4. Opinię, o której mowa w ust.1. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają 
dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. 

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego  
w warunkach i formie odpowiednich ze względu na stan zdrowia. 

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu 
gimnazjalnego do potrzeb ucznia, o których mowa w ust. 1 i 5 odpowiada przewodniczący 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

  
 

§ 66 
Uchylony. 

 
 

§ 67 
1. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego  

z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni 
odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

1a. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego 
nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo  
w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu lub 
egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego 
nowożytnego, jeżeli uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu 
obowiązkowego. Przepisy ust. 2 i zastosuje się odpowiednio.  

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego 
zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu jest równoznaczne  
z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego najwyższego wyniku. 

2a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest 
równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym.  

3. Za organizację  i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole 
odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.  

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed 
terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę 
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych  
w szkole. 
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5. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby 
lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie 
gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela 
zatrudnionego w danej szkole. 

6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym 
mowa w ust.3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane 
przez komisję okręgową. 

 
 

§ 68 
1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności: 

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu 
gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 
przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi 
komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie 
później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. 

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian lub 
egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż 
na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; 

4)  powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły 
nadzorujące przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, w tym wyznacza 
przewodniczących tych zespołów; informuje uczniów o warunkach przebiegu 
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego – przed rozpoczęciem sprawdzianu lub 
egzaminu gimnazjalnego; 

5) nadzoruje przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; 
6) przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uprawnionych 

uczniów; 
7) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego albo przerwali sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, oraz 
niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje 
ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; 

8) zabezpiecza po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego zestawy zadań 
i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez 
dyrektora komisji okręgowej; 

9) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej 
przygotowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety  
z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia 
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone,  
a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia 
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do 
przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust.2, zostały naruszone lub nie 
zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu 
gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie 
powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

4. W przypadku stwierdzenia, ze pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący Szkolnego 
Zespołu Egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących 
oraz „przedstawicieli uczniów”, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów 
nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia odpowiedniej części 
sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 
w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.  
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§ 69  
1. Sprawdzian składa się dwóch części i obejmuje:  

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki  
w zadaniach  osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym,  

2) w części drugiej- wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.  
1a.  Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: część pierwsza – 80 minut, część 

druga – 45 minut. 
2. Dla uczniów, o których mowa w trwania każdej części sprawdzianu może być przedłużony. 

Czas ten określa dyrektor Komisji Centralnej.  
3. Egzamin składa się  z trzech części i obejmuje: 

1) części pierwszej- humanistycznej- wiadomości i umiejętności  z zakresu języka 
polskiego oraz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, (historia i WOS, która  trwa 
60 minut, języka polskiego – 90 minut).  

2) części drugiej- matematyczno- przyrodniczej- wiadomości i umiejętności z zakresu 
matematyki oraz zakresów przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki  
i geografii (przedmioty przyrodnicze -  60 minut,  matematyki – 90 minut).  

3) części trzeciej- wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego 
(części te trwają po 60 minut). 

4. Pomiędzy częściami egzaminu uczniowie mają przerwę. Egzaminy gimnazjalne 
przeprowadzane są w kolejnych trzech dniach nauki. 

 
                

§ 70 
1. W przypadku, gdy sprawdzian lub egzamin gimnazjalny mają być przeprowadzony w kilku 

salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące 
przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem 
zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. 

2. Organizacja przebiegu sprawdzianu/egzaminów, składu zespołów nadzorujących oraz innych 
zaleceń, przebiega wg procedur i informacji określonych przez CKE na dany rok szkolny. 

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności 
odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

4. uchylony. 
5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu  

nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 
6. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego z powodu choroby lub innych 

ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, to 
przewodniczący Szkolnego Zespołu egzaminującego powołuje w zastępstwie innego 
nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole, który spełnia wymagania określone 
odpowiednio ust. 4  i 5. 

 
  

§ 71 
1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty 
odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu 
gimnazjalnego, nie zostały naruszone. 

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, zostały naruszone, 
przewodniczący szkolnego   zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian lub daną część 
egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, nie zostały naruszone 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności 
przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie 
przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do 
przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego odpowiedniej części sprawdzianu 
lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.  
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4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, 
polecając sprawdzenie, czy zestawy zadań i karta odpowiedzi są kompletne. 

5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie 
odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi. 

6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu 
nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił 
braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 

7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się pesel 
oraz kod ucznia. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 

  
 

§ 72 
1. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy 

osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej 
samodzielność pracy uczniów. 

2. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać 
sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 
zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 
pomocy medycznej. 

3. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie 
uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład 
zespołu nadzorującego. 

4. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych 
wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 

  
 

§ 73 
1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli 

uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sposób 
utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 
unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. 
Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się  
w protokole przebiegu sprawdzianu lub egzaminu. 

  
§ 74 

1. Wyniki ze sprawdzianu wyrażone są w procentach, a gimnazjalnego wyrażone są  
w procentach i na skali centylowej. 

2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani 
przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala 
komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

3. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest 
ostateczny. 

  
 

§ 75 
1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub 

egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian lub egzamin 
gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym 
terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej,  w szkole, której jest uczniem. 

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie 
dodatkowym,  powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej  lub gimnazjum oraz przystępuje 
do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku. 

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 
do sprawdzian  u w terminie dodatkowym,  dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany 
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wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. 
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

  
 

§ 76 
1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 

ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu  
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

  
 

§ 77 
1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na ukończenie szkoły. 

Wyniku sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie 
ukończenia szkoły. 

2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa 
przekazuje do dyrektora szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku o którym mowa w § 75 ust.1 -  do dnia  
31 sierpnia danego roku. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 
rodzicom (prawnym opiekunom). 

 
 

§ 78 
1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. 

2. Protokół, o którym mowa w ust.1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 
3. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. 
4. Dokumentację sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad 

określonych w odrębnych przepisach. 
  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

   
 

§ 79 
1. Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół, jak też wynikające z celów  

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 
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§ 80 

1. Zespół posiada własny sztandar. 
2. Zespół może posiadać własne godło oraz ceremoniał szkolny. 

 
                               

§ 80 a 
1. Szkoła używa pieczęci osobnej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz jednej pieczęci 

podłużnej dla całego Zespołu Szkół Samorządowych. 
1) Pieczęć okrągła (duża i mała) dla Szkoły Podstawowej o treści: 

wewnątrz orzeł w koronie obwiedziony okręgiem, w części zewnętrznej napis: 
Szkoła Podstawowa w Krzeszowie 

2) Pieczęć podłużna (używana w czasie sprawdzianu po kl. VI) o treści:  
,, Szkoła Podstawowa 
im. Franciszka Nowickiego  
w Krzeszowie 
34-206 Krzeszów 216 
Tel. (33) 874 – 81- 73”.  

3) Pieczęć okrągła (duża i mała) dla Gimnazjum o treści:  
wewnątrz orzeł w koronie obwiedziony okręgiem, w części zewnętrznej napis: 
Gimnazjum nr 3 w Krzeszowie  

4) Pieczęć podłużna (używana w czasie egzaminów gimnazjalnych) o treści:  
,,Gimnazjum nr 3 
 Im. Kazimierza Pułaskiego 
w Krzeszowie 
34-206 zeszów 216 
Tel. (33) 874-86-67”.  

5) Pieczęć podłużna:  
„Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie  
34-206 Krzeszów 216  
Tel./fax. (033) 874 8173 
NIP 552-15-61-471 Regon 356741479”. 

  
  

§ 81 
1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

  
  

§ 82 
1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ 

prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 
  
 

§ 83 
1. Działalność związków zawodowych na terenie Zespołu gwarantowana jest stosownie do 

przepisów ustawy o związkach zawodowych. 
 
 

§ 84 
1. Organem do uchwalania zmian w Statucie Zespołu jest Rada Pedagogiczna. 

  
 

§ 84 a 
1. Projekty zmian statutu  przygotowuje Rada Pedagogiczna. 
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§ 84 b 
1. Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu  

i podaje do publicznej informacji. 
 
 

§ 85 
1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


