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STATUT ZESPOŁU  SZKÓŁ 

SZKOŁA  PODSTAWOWA 

I  GIMNAZJUM 

W BIAŁCE  TATRZAŃSKIEJ 

Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. Z 

2004r. Nr 256,  poz. 2572, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. Z 2001r. Nr 61, póz. 624), oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach. 

 

 

Odmieniłaś sie Skoło bez postęp- 

Tysiąclecia sie stałaś pomnikiem, 

Aleś rosła z korzenia po trosce- 

Kwiatem, co  z want górolskich haw wykwitł 

 

I dziś pytom Cie: połąc współcesność- 

Z tym – co dobre bywało i drzewiej- 

-   Syćkim dzieciom, co Polski są wiosną- 

Drzwi w świat wiedzy otwieroj nojserzej! 

 

/Hanka Nowobielska 10 czerwca 1965/ 
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ROZDZIAŁ I 

NAZWA SZKOŁY 

§1. 

1.     Nazwa Szkoły: 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej. 

2.     W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

a) Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Białce Tatrzańskiej, 

b) Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej. 

3.     Siedzibą Zespołu Szkół są budynki zlokalizowane w Białce Tatrzańskiej: ul. Środkowa 184. 

§2. 

1.     Zespół Szkół jest szkołą publiczną. 

2.  Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej woj. małopolskie. 

3.   Granicą obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej jest wieś Białka Tatrzańska. 

4.   Granice obwodu szkolnego dla Gimnazjum są miejscowości: Białka Tatrzańska ,  Czarna Góra, 

Jurgów, Rzepiska . 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 
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CELE  I ZADANIA  SZKOŁY 

§3. 

1.   Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o 

systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu 

wychowawczego szkoły, a w szczególności: 

1) zapewnia każdemu uczniowi warunki do jego wielostronnego rozwoju, 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum, 

3) prowadzi orientację zawodową umożliwiającą absolwentom Gimnazjum świadomy wybór dalszego 

kierunku kształcenia, 

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w 

ustawie, 

5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

2.     Kształcenie i wychowanie ma na celu: 

1) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowanie godła i symboli narodowych, poznanie kultury, 

historii, literatury i języka polskiego, 

2) propagowanie idei humanizmu, tolerancji i demokracji, 

3) podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej wśród uczniów pochodzenia romskiego – 

realizacja Rządowego Programu Romskiego w Polsce poprzez: 

a) zaopatrzenie dzieci romskich w podręczniki, przybory szkolne, stroje gimnastyczne, obuwie 

wymienne (pantofle – tenisówki), 

b) ubezpieczenia dzieci romskich od nieszczęśliwych wypadków, 

c) pokrywanie kosztów dojazdu do szkoły, 

d) organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych  dla uczniów romskich, 

e) dożywianie.  

4) podtrzymywanie tożsamości narodowej wśród słowackiej mniejszości narodowej poprzez 

organizowanie zajęć  z języka i kultury.  

5) przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, 

6) kształtowanie zasad współżycia społecznego: życzliwości, tolerancji, rzetelności w kontaktach z 

ludźmi, wrażliwości na sprawy innych, 

7) wychowanie dla pokoju, 

8) kształtowanie szacunku dla pracy, 

9) kształtowanie świadomości ekologicznej,  

10) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, 

11) poszanowanie zdrowia i własnego życia, stosowanie zasad profilaktyki zdrowotnej,  
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12) wykształcenie umiejętności przeciwstawienia się wszelkim przejawom patologii społecznej. 

3.   Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów szkoła realizuje na zajęciach dydaktycznych z 

poszczególnych przedmiotów i lekcjach do dyspozycji wychowawcy. 

4.   Cele i zadania wychowawcze szkoła realizuje na zajęciach dydaktycznych pozalekcyjnych, apelach, 

uroczystościach szkolnych, wycieczkach, itp. 

5.   Na życzenie rodziców szkoła umożliwia naukę religii, zgodnie z ustawą (Dz. U. Nr 36 z dn. 

24.04.1992r.; Dz. U. z 1999 r. nr 67, póz. 753.) 

6.   Szkoła kształtuje tożsamość etniczną przez udział dzieci i młodzieży w Zespole Regionalnym „Mali 

Białcanie" oraz w zajęciach organizowanych przy współudziale Domu Ludowego. 

7.   Szkoła dba o rozwój sprawności fizycznej uczniów poprzez: 

1) organizowanie i udział w różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych, 

2) współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym. 

8.  Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Uczniowie z trudnościami w nauce, 

w miarę możliwości szkoły uczestniczą w zajęciach zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i 

dydaktyczno-wyrównawczych. 

9.  Uczniowie niepełnosprawni posiadający stosowne orzeczenie poradni objęci są opieką w ramach 

nauczania indywidualnego. 

10. Szkoła w miarę możliwości zapewnia uczniom z wadami postawy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 

11. Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada proporcjonalnie do dojrzałości, wieku, kwalifikacji 

czy funkcji, za szkody uczynione drugiemu człowiekowi. 

12.Wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagając im w zdobywaniu wiedzy o 

zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

13.Udziela się pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom na 

zasadach określonych w rozporządzeniu MEN: 

a) Pomoc organizuje wychowawca klasy. 

b) Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o zakresie pomocy. 

c)Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§4 

1.Opiekę nad uczniami sprawuje: 

1) w czasie zajęć (obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych) odbywających się w szkole 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

2) w czasie przerw między zajęciami nauczyciele pełniący dyżury według ustalonego harmonogramu, 

dyżury pełnione są na korytarzach,    

3) w trakcie wycieczek i innych zajęć poza terenem szkoły nauczyciele i opiekunowie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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2.     Szkoła otacza indywidualną opieką uczniów klas najmłodszych poprzez: 

1) rozpoznanie warunków domowych i rodzinnych ucznia, 

2) wnikliwą obserwację przez wychowawcę klasy w celu wczesnego rozpoznania ewentualnych 

deficytów rozwojowych wychowanków. 

3.     Szkoła otacza indywidualną opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i wadami fizycznymi 

poprzez: 

1) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

2) prowadzenie nauczania indywidualnego, 

3) prowadzenie zajęć z dostosowaniem form i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia na  

podstawie opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

4) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych, 

5)prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

§5. 

1.   Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych 

dziecka: 

1) okres przedszkolny - klasa "0" 

2) etap l-klasy I- III, 

3) etap II - klasy IV-VI, 

4) etap III - gimnazjum. 

2.    Integracji wiedzy nauczanej w szkole na różnych etapach kształcenia służy wprowadzenie: 

1) nauczania zintegrowanego/edukacji wczesnoszkolnej ( etap l) dla Szkoły Podstawowej, 

2) bloków przedmiotowych ( etap II) dla Szkoły Podstawowej, 

3. Szkoła tworzy szkolny zestaw programów dla wszystkich zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału, 

ujętych w szkolnym planie nauczania wg odrębnych przepisów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW 
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§6. 

1. Szkoła ma jeden spójny system oceniania. 

Część I 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. 

§7 

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

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

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, i specjalnych         

uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

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

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

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  

4.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę 

w sposób określony w statucie szkoły. 

§8 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i 

rodziców, 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole oraz 

zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru (roku szkolnego) i warunki ich poprawiania. 

2. Ocenianie stanowi informację dla rodziców, wychowawców klas, dyrektora szkoły i nadzoru 

pedagogicznego o: 

1) efektywności procesu nauczania i uczenia się, 

2) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 

3) postępach uczniów. 

§9 

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych 
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oraz informowanie o nich uczniów i rodziców. 

1.   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,  a także warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

2.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz sposobach, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

4.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 9 ust.1  do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

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

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych , 

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

oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie 

przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

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

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

tym poradni specjalistycznej na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań 

wspierających, opracowanym dla ucznia. 

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

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań 

wspierających. 

5. W przypadku ucznia  u którego obserwuje się specyficzne trudności w nauce na wniosek 

nauczyciela i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) można skierować  go do 

specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w celu 

stwierdzenia specyficznych trudnościach w uczeniu się. Opinia  może być wydana uczniowi nie 
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wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

6.  Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) opinia, o której 

mowa w ust. 3, może być wydana także uczniowi gimnazjum.  

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz 

opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. 

§10 

Zasady  oceniania bieżącego 

1. Ocenianiu podlega każda aktywność ucznia. 

2. Sprawdzaniu nabytej wiedzy i umiejętności ucznia służą: 

1) odpowiedzi ustne, 

2) zadania domowe, 

3) pisemne prace kontrolne, 

4) ocenianie wytworów pracy uczniów, 

5) w przypadku zajęć wychowania fizycznego umiejętność wykonania określonych ćwiczeń. 

3. Częstotliwość prac pisemnych: 

1) O terminie przekrojowej pracy pisemnej (długoterminowej) zwykle 45 minutowej lub dłuższej, 

uczeń powinien zostać poinformowany na tydzień przed planowanym sprawdzianem. W ciągu 

tygodnia nie mogą się odbyć więcej, niż dwie prace długoterminowe (w różnych dniach). 

2) Za pracę krótkoterminową max. 20 minut uznaje się sprawdzian obejmujący nie więcej, niż trzy 

ostatnie tematy lekcyjne. O terminie takiego sprawdzianu uczeń nie musi być wcześniej 

poinformowany.  

4.  Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie i na zasadach 

ustalonych przez nauczyciela. 

5.   Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i 

ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu 

na zasadach określonych przez nauczycieli. 

6.     Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien 

ją uzasadnić. 
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7. Systematyczność i częstotliwość oceniania. Oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione w 

oparciu o wielokrotne sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.  Ilość ocen powinna być powiązana 

z ilością godzin przeznaczonych na realizację  danych  zajęć edukacyjnych w tygodniu. Za minimalną 

ilość ocen dla pojedynczego ucznia,  systematycznie uczęszczającego  na zajęcia,  wystawionych w 

okresie przyjmuje się : 

1) trzy oceny, przy jednej godzinie,  

2) pięć ocen przy dwóch godzinach,   

3) siedem ocen przy trzech godzinach,  

4) osiem ocen  przy czterech i większej ilości godzin przeznaczonych na realizację zajęć z danego 

przedmiotu. 

8. Wychowawca klasy biorąc pod uwagę spostrzeżenia nauczycieli, pracowników szkoły, innych 

uczniów, kryteriów  oceny zachowania oraz samoocenę zainteresowanych,  raz w miesiącu 

podsumowuje  zachowanie każdego ucznia  i wpisuje miesięczną  ocenę do dziennika  lekcyjnego w 

rubryce zachowanie, zgodnie ze skalą ocen. Oceny te stanowią podstawę do wystawienia 

klasyfikacyjnych ocen zachowania za I okres i oceny rocznej." 

9.   Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć poziom wymagań edukacyjnych,  w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyt rozwojowy. 

10.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć artystycznych, plastyki, muzyki, 

jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

11.   W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, języka 

obcego. 

 12.  Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć: 

1) wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej  na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii, 

2)  drugiego języka obcego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

13.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 

lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.” 
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§11 

Zasady klasyfikowania uczniów. 

1. Klasyfikowanie śródroczne (końcoworoczne) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określanych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych według skali określonej w regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego oraz oceny 

zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną i końcoworoczną uczniów przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym w 

terminach: 

1) nie później niż pięć dni przed zakończeniem I okresu w przypadku klasyfikacji śródrocznej; 

2) nie później niż pięć dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym  w 

przypadku klasyfikacji końcoworocznej.  

3. W klasach I-III szkoły podstawowej klasyfikacja śródroczna  polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym okresie z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa 

odpowiednio w ust. 9 i 18 . 

4. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym. Uczeń otrzymuje jedną ocenę opisową ze 

wszystkich zajęć oraz drugą, także opisową, zachowania. 

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 4, uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości   i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień.  

6. Klasyfikacja śródroczna i  roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z 

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

programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania w 

danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Klasyfikowanie śródroczna i końcoworoczne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 

według skali, o której mowa odpowiednio w ust. 9 i 18 . 

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

rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na 
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podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

9. Oceny bieżące począwszy od klasy I szkoły podstawowej i oceny klasyfikacyjne śródroczne i 

końcoworoczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

 stopień celujący (cel) – 6; 

 stopień bardzo dobry (bdb) – 5 

 stopień dobry (db) – 4; 

 stopień dostateczny (dst) – 3; 

 stopień dopuszczający (dp) – 2; 

 stopień niedostateczny (ndst) – 1 

10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

11. Ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy; 

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

kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia.  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań   i problemów w nowych sytuacjach.  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował 

je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, 

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

praktyczne. 

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

nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym; 

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

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności    z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki, 

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

c) większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia 

sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych 

działań. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

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

c) Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara   się, niszczy prace. 

12. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych przedmiotów. 

 

13. Ponadto istnieje możliwość stawiania w trakcie oceniania bieżącego  symbolu „+” lub„-„. Symbol 

„+” podwyższa ocenę o 1/2, a symbol „-„ obniża ocenę     o1/4 np. 3+ = 3,5, a 4- = 3,75. 

14. Wprowadza się dodatkowo następujące znaki: 

                bz - brak zadania; 

                np - nieprzygotowany; 

                 +  - 5 plusów ocena bardzo dobra; 

    -  - 5 minusów ocena niedostateczna. 

15. Bieżące osiągnięcia uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej będą oznaczane ocenami: 

1)  Ocena celująca – 6,  

2) Ocena bardzo dobra – 5,  

3) Ocena dobra – 4,  

4)  Ocena dostateczna – 3,  

5) Ocena dopuszczająca – 2,  

6) Ocena niedostateczna – 1  
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7) Dopuszcza się stosowanie znaków "+", "-" 

16.Oceny cząstkowe dotyczą następujących edukacji:  

1) edukacji polonistycznej,  

2) edukacji matematycznej,  

3) edukacji przyrodniczej, 

4) edukacja społecznej, 

5) edukacji muzycznej,  

6) edukacji plastycznej,  

7) edukacji technicznej,  

8) wychowania fizycznego, 

9)zajęć komputerowych, 

8) języka angielskiego, 

9) religii, 

     

17. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

4) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

5) dbałość o honor i tradycje szkolne, 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

9)okazywanie szacunku innym osobom. 

18.Ocenę zachowania końcoworoczną począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz śródroczną we 

wszystkich klasach ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe (wz); 

2) bardzo dobre(bdb); 

3) dobre (db); 

4) poprawne (popr.); 

5) nieodpowiednie (ndp); 

6) naganne (ng). 

 19. Ogólne kryteria ocen zachowania: 

1) ocena wzorowa: 
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a) uczeń bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły; reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach 

przedmiotowych, tematycznych, zawodach sportowych; 

b) uczeń wykonuje różne prace na rzecz klasy i szkoły (udział w akademiach, uroczystościach 

szkolnych, przygotowanie gazetek i dekoracji klasy, pracuje w samorządzie klasowym lub szkolnym); 

c) wykazuje się nienaganną kulturą osobistą; 

d) wykazuje się wysoką frekwencją, wszystkie nieobecności są usprawiedliwione; 

e) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

f) jest koleżeński; 

g) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

h) uzyskuje pochwały i nagrody statutowe: 

 pochwała wychowawcy wobec klasy, 

 pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły, 

 list pochwalny dla rodziców. 

 w przypadku ucznia gimnazjum - bierze czynny udział w realizacji   projektu edukacyjnego, 

wykazuje się zaangażowaniem i twórczym myśleniem. 

2) ocena bardzo dobra: 

a) uczeń bierze udział w życiu klasy i szkoły, 

b) przestrzega regulaminu szkoły, 

c) wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

d) prezentuje wysoką kulturę osobistą, 

e) pomaga innym uczniom, 

f) ma co najwyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych  (z zastrzeżeniem, że nie są to pojedyncze godziny 

lekcyjne), 

g) ma zdecydowaną przewagę pochwał, 

h) w przypadku ucznia gimnazjum - bierze aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego, 

wykazuje twórcze myślenie. 

3) ocena dobra: 

a) uczeń ma ilość nagan zrównoważoną przez ilość pochwał; 

b) nie wyróżnia się w pracach na rzecz klasy i szkoły; 

c) dba o czystość języka; 

d) wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

e) przestrzega regulaminu szkoły; 

f) ma co najwyżej od 5 do 10 godzin nieusprawiedliwionych (z zastrzeżeniem, że nie są to pojedyncze 

godziny lekcyjne). 
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g) w przypadku ucznia gimnazjum - zaangażowany jest w realizację projektu edukacyjnego 

4)  ocena poprawna: 

a) uczeń sporadycznie łamie obowiązki ucznia,  

b) ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych, 

c) uzyskuje większą ilość nagan niż pochwał, 

d) nie otrzymuje kar statutowych, 

e) nie wykazuje pilności w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych, 

f) nie dba o czystość języka. 

g) w przypadku ucznia gimnazjum –bierze udział ale nie jest aktywny i sumienny w realizacji projektu 

edukacyjnego 

5) ocena nieodpowiednia: 

a) uczeń nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

b) posługuje się wulgarnym słownictwem; 

c) łamie regulamin szkoły; 

d) wagaruje- ma dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych; 

e) przynosi niebezpieczne narzędzia na teren szkoły (np. noże, petardy); 

f) dokucza innym  uczniom; 

g) stosuje wymuszenia, poniża innych; 

h) otrzymuje upomnienie wychowawcy wobec klasy (kara statutowa); 

i) otrzymuje upomnienie- naganę dyrektora szkoły (kara statutowa). 

j) w przypadku uczniów gimnazjum –nie bierze udziału w realizacji projektu edukacyjnego mimo 

braku obiektywnych przesłanek uniemożliwiających mu uczestnictwo w projekcie. 

6) ocena naganna: 

a )uczeń nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) posługuje się wulgarnym słownictwem, 

c) łamie regulamin szkoły, 

d) przynosi niebezpieczne narzędzia na teren szkoły (np. noże, petardy), 

e) dokucza młodszym uczniom, 

f) stosuje wymuszenia, poniża innych, 

g) otrzymuje naganę dyrektora wobec uczniów szkoły (kara statutowa), 

h) otrzymał zakaz reprezentowania klasy i szkoły w zawodach sportowych i imprezach szkolnych, 

i) został przeniesiony do równorzędnej klasy w tej samej szkole, 

j) posiada lub stosuje używki (papierosy, alkohol, narkotyki), 

k) zajmuje się rozprowadzaniem używek na terenie szkoły, 
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l) przebywa w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły podczas zajęć szkolnych, jak również imprez 

organizowanych przez szkołę, 

m)bierze udział w bójkach, 

n) dopuszcza się kradzieży, 

o) niszczy mienie szkolne, 

p) znęca się nad innymi, 

r) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (wagaruje), 

s) udowodniono  mu fałszowanie usprawiedliwień i innych dokumentów, 

t) popada w konflikt z prawem, 

w) w przypadku uczniów gimnazjum –nie bierze udziału w realizacji projektu edukacyjnego mimo 

braku obiektywnych przesłanek uniemożliwiających mu uczestnictwo w projekcie. 

20. Ponadto nauczyciel ma możliwość posługiwania się jako bieżącymi ocenami zachowania: 

naganami (ng) i pochwałami (p). Nagany i pochwały są wpisywane w dziennikach lekcyjnych . 

1) Cząstkowe oceny pozytywne (pochwały) są wpisywane za: 

a) punktualność; 

b) funkcję w klasie (w tym pełnienie dyżurów); 

c) pomoc kolegom w nauce; 

d) pomoc w przygotowaniu pomocy naukowych do lekcji; 

e) kulturę osobistą; 

f) posługiwanie się formami grzecznościowymi; 

g) udział w olimpiadach przedmiotowych; 

h) udział w konkursach  oraz akademiach okolicznościowych; 

i) udział w zawodach sportowych. 

2) cząstkowe oceny negatywne (nagany) wpisywane są za: 

a) nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w szkole, 

b) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, 

c) niewykonanie poleceń nauczyciela, 

d) przeszkadzanie na lekcjach, 

e) brak obuwia zamiennego, 

g) picie alkoholu, 

h) palenie papierosów, 

i) kradzież, 

j) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, 

k) spóźnianie się na lekcje, 

l) niszczenie sprzętu szkolnego, 
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m) wulgarne słownictwo, 

n) bójki, 

o) zaczepki słowne, 

p) ubliżanie innym. 

21. Nauczyciel wychowawca podejmując decyzję o klasyfikacyjnej ocenie zachowania ucznia , ma 

obowiązek zapoznania się: 

1)  z uwagami nauczycieli uczących w danej klasie,  

2) spostrzeżeniami dotyczącymi sprawowania uczniów wpisywanymi do dziennika przez nauczycieli, 

3) samooceną ucznia, 

4) opinią innych uczniów. 

22. Przy wystawieniu  klasyfikacyjnej końcoworocznej oceny z zachowania, wychowawca bierze  pod 

uwagę ocenę za I okres , ustalane comiesięczne oceny o których mowa w §10 ustęp 8  oraz progresję 

zachowania.  

23. Jako wyjściową w ocenie zachowania ucznia przyjmuje się ocenę dobrą. 

24.W klasach I-III szkoły podstawowej końcowo roczna  ocena zachowania jest oceną opisową. 

25.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust 25. 

26. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub 

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

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

27. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę 

zachowania wychowawca klasy. 

28 .Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna  (z zastrzeżeniem §15). 

29. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

1) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie 

konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

3) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela lub zespołu 

nauczycieli i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

c) wykonanie zaplanowanych działań, 
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d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

4) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

5) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

6) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego. 

7) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

9) W przypadkach, o których mowa w ust. 8,  na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

30. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców, o przewidywanych dla 

niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych, w terminie jednego miesiąca przed końcem 

okresu. 

31. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

32. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń , który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji 

uzyskał dwie oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

§12. 

Warunki poprawiania przewidywanych ocen klasyfikacyjnych. 

Egzamin sprawdzający: 

1. Nie później, niż na tydzień przed ustalonym przez dyrektora szkoły terminem klasyfikacyjnego 

posiedzenia rady pedagogicznej, nauczyciele przedmiotów informują uczniów o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy klas o ocenach zachowania. 

2. Uczeń i jego rodzic  nie zgadzający się z klasyfikacyjną oceną przewidywaną wystawioną przez 

nauczyciela , może się od niej odwołać. 

3.  Podanie o egzamin sprawdzający składa uczeń lub jego prawny opiekun do Dyrektora Szkoły, nie 

później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia klasyfikacyjnego. 
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4.  Termin egzaminu oraz komisję  wyznacza Dyrektor Szkoły. Egzamin powinien odbyć się przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu sprawdzającego przed wyznaczonym terminem posiedzenia 

klasyfikacyjnego, zostaje klasyfikowany z oceną przewidywaną wystawioną przez nauczyciela. 

6.  Z przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: datę egzaminu, 

imiona i nazwiska egzaminatorów i egzaminowanego, pytania i zadania egzaminacyjne oraz zwięzłą 

charakterystykę odpowiedzi, (jeśli egzamin obejmował część ustną) i wykonania zadań przez ucznia. 

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia; 

7. Uczeń , który zgodnie z kryteriami oceniania zachowania otrzymał za I okres ocenę niższą od 

wzorowej może w II okresie  uzyskać ocenę bezpośrednio wyższą o stopień   po spełnieniu kryteriów 

oceny bezpośrednio wyższej, a w przypadku najniższych ocen  ponadto: 

1) naprawić poczynione szkody (np. materialne), 

2) przeprosić publicznie osoby przez niego pokrzywdzone, 

3) wykonać dodatkową pracę na rzecz klasy, szkoły  oraz na rzecz innych, 

4) poprawić wyraźnie swoje zachowanie, 

5) wykazywać pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych. 

 

 

§13 

Egzamin klasyfikacyjny. 

1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

2.  Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę 

jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący: 

1) na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki , 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 

artystyczne i wychowanie fizyczne oraz  dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  



Statut Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej. 

 

21 
 

7.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż  w dniu poprzedzającym zakończenie 

rocznych zajęć w dydaktyczno wychowawczym takim trybie, jak  egzaminy poprawkowe. Termin 

egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

 

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 19.  16 

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19  

 

 

§14 

Promowanie uczniów 

1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych w szkolnym planie nauczania (z uwzględnieniem 

przepisów §10 ust. 11), uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego (z 

zastrzeżeniem przepisu §16 ust.9). 

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 

programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą 

klasę (z zastrzeżeniem ust.4). 

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 oceny uznane za pozytywne, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

ze wszystkich zajęć obowiązkowych 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 konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole 

podstawowej i gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) 

ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 
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ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

 

8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej i świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyska średnią ocen z przedmiotów obowiązujących 

minimum 4,75 i co najmniej  bardzo dobrą ocenę zachowania. 

9.  Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 6, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

10. Uczeń otrzymuje promocję jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych w szkolnym planie nauczania ( 

z uwzględnieniem przepisów §10 ust. 9), uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia 

niedostatecznego (z zastrzeżeniem przepisu § 11 ust 25 oraz §16 ust.9). 

11. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych w szkolnym planie nauczania ( z uwzględnieniem przepisów 

§10 ust. 9), uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego (z 

zastrzeżeniem przepisu § 11 ust 25). 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej lub 

egzaminu na zakończenie gimnazjum. 

12. Uczeń kończy szkołę i otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyska średnią ocen z 

przedmiotów obowiązujących minimum 4,75 i co najmniej  bardzo dobrą ocenę zachowania. 

13. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 12, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. [świadectwo 

ukończenia szkoły], 

14. 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). 

 

§15 

Tryb i warunki odwołania się od ustalonej oceny  klasyfikacyjnej 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni od 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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2. Po otrzymaniu pisma dyrektor szkoły dokonuje analizy, czy przy wystawieniu  kwestionowanej 

oceny zostały naruszone obowiązujące przepisy dotyczące oceniania, a w szczególności; 

1.) nie poinformowanie uczniów na początku roku szkolnego o zasadach oceniania i ustalania oceny 

(brak zapisów w dzienniku, nie upublicznienie przedmiotowych kryteriów ocen),  

2.) nie poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o jego wynikach w nauce i 

zachowaniu  (nieobecność rodzica, czy prawnego opiekuna na zebraniu rodziców wyznaczonym na 

miesiąc przed klasyfikacją semestralną lub końcoworoczną wyklucza możliwość uznania, że nie byli 

oni powiadomieni o ocenach),  

3.)zbyt mała (wyłącznie z winy nauczyciela) ilość ocen w dzienniku w stosunku do postanowień 

niniejszego regulaminu,  

4.)nieprzejrzystość systemu oceniania (niemożność ustalenia, za co uczeń otrzymał oceny, 

niemożność ustalenia rangi oceny, niemożność ustalenia kolejności ocen),  

5.)rażące błędy w podsumowaniu pracy ucznia - ocena końcowa nie jest średnią ocen, ale powinna 

odzwierciedlać osiągnięcia i braki ucznia w ciągu semestru (roku) a także progresję ocen,  

6.)w przypadku oceny ze sprawowania, ustalonej  niezgodnie z przyjętymi kryteriami.  

3.  W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że nie ma podstaw do uznania , że zasady oceniania 

zostały naruszone, wydaje on decyzję odmowną, o czym pisemnie informuje ucznia i jego prawnych 

opiekunów.  

4 . W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1.) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

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

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

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

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.4 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

6. W skład komisji wchodzą: 

1.) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
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c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2.) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

d) pedagog; 

c) psycholog; 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

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

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji dyrektor szkoły powołuje 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole, następuje  w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny 

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

z zastrzeżeniem § 16 ust. 1. 

9.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1.) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji; 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2; 

c) zadania (pytania) sprawdzające; 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2.) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) wynik głosowania; 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

3.) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 
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11.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 

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

dyrektora szkoły. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

§16 

Tryb i warunki przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły  w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

     W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący 

komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący; 

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

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 może być zwolniony z   pracy w komisji na własną prośbę lub w 

innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, 

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

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

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

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

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z 

zastrzeżeniem ust.9). 
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9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych o ile tego typu zajęcia są realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

 

 

§17 

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

umiejętności, ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, 

zwany dalej "sprawdzianem". 

2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, określonych w odrębnych przepisach, zwany 

dalej "egzaminem gimnazjalnym" obejmujący: 

1)  w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu  przedmiotów humanistycznych : 

a) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

b) języka polskiego .  

2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych: 

a) przedmiotów przyrodniczych, 

b) matematyki. 

3)w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego: 

a) w zakresie podstawowym 

b) w zakresie rozszerzonym 

  

3.  Szczegółowe warunki przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego zawarte są w rozporządzeniu 

MEN z 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami. 

 

 

*** 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§18. 

1.     Organami Zespołu Szkół są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2.   Wszystkie działające organy szkoły mają swobodę działania i podejmowania  decyzji zgodnie ze 

swoimi kompetencjami. 

3.    Przedstawiciele organów szkoły mają obowiązek informowania o swych decyzjach i uchwałach 

dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną, uczniów i rodziców poprzez: 

1) sprawozdania na posiedzeniach RP, RR i SU, 

2) sprawozdania na zebraniach z rodzicami i apelach uczniowskich, 

3) informacje na gazetce ściennej, 

4) informacje w gazetce szkolnej 

4.    Sprawy sporne rozwiązywane są na posiedzeniach organów szkoły: 

1) konflikty między uczniami rozwiązują wychowawcy i inni nauczyciele oraz przedstawiciele SU, 

2) sprawy sporne między uczniem i nauczycielem załatwiane są przez wychowawcę klasy, a w razie 

konieczności również przez dyrektora szkoły, 

3) sprawy sporne między rodzicami, a pracownikami szkoły rozwiązywane są przez dyrektora, a w 

razie konieczności przez Radę Pedagogiczną lub Radę Rodziców na jej plenarnym posiedzeniu, 

4.) sprawy sporne między dyrektorem, a pracownikami szkoły rozwiązywane są na posiedzeniu RP, a 

w szczególnych przypadkach przez nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący. 

 

§19 

1.     Do obowiązków i kompetencji Dyrektora Szkoły należy: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2 ) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
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3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów,   o których mowa w 

§17.ust. 1i 2 przeprowadzanych w szkole; 

9) dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych 

w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu 

opinii samorządu uczniowskiego, 

10)przepis zawarty w  punkcie 9 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.  

11) W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony 

przez kuratora oświaty do innej szkoły, 

12) dyrektor obowiązany jest dbać o bezpieczeństwo  uczniów i nauczycieli w czasie zajęć. 

2.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły lub placówki; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach 

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

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, 

rodzicami i samorządem uczniowskim. 

4. W Zespole Szkół tworzone jest stanowisko wicedyrektora, gdy w szkole jest minimum 12 

oddziałów. 

5.  Wicedyrektora szkoły powołuje i odwołuje, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i  rady 

pedagogicznej dyrektor szkoły. 

6.   W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 

§20 
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1.   W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady 

pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3.   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą 

być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady 

pedagogicznej. 

5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

6.  Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

szkoły.   

7.   Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły  

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

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

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

8.   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1)   organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2)    projekt planu finansowego szkoły; 

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

4)   przedstawiony przez dyrektora szkoły przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, 

5) decyzję dyrektora dotyczące powołania osoby wicedyrektora szkoły, 

6) decyzję organu prowadzącego dotyczącego zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 
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9. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7 i 8, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z 

przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany, a w przypadku braku 

rady szkoły, przejmuje jej kompetencje w zakresie jego  uchwalenia. 

11.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

12.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

14. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Pedagogicznej są zobowiązani do 

nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

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

§21 

1. W szkole działa rada rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1.) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2.) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad  oddziałów i rady rodziców. 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

7. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1.) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 
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b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców; 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły 

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

e) Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 lit. a, program ten 

ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców 

określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.  

§22 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej  wybierają w wyborach powszechnych  wszyscy 

uczniowie szkoły podstawowej, samorząd uczniowski gimnazjum  wybierają w wyborach 

powszechnych  wszyscy uczniowie gimnazjum. 

3. Organami Samorządu uczniowskiego są również klasowe Rady Uczniowskie.  Zasady wybierania i 

działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

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

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

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

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 



Statut Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej. 

 

32 
 

 

§23. 

Współpraca z rodzicami. 

1.     Szkoła organizuje zebrania z rodzicami co najmniej cztery razy w roku. 

2.    Wychowawca i rodzice kontaktują się na zebraniach klasowych i spotkaniach indywidualnych. 

3.  Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły dyrektorowi i 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

4.  Rodzice powinni wspomagać szkołę w jej działaniach wychowawczych i opiekuńczych poprzez 

udział w imprezach sportowych, kulturalnych, turystycznych, itp. 

5.   Rodzice szanują symbole i tradycje szkoły, dbają o jej dobre imię. 

6.  Rodzice interesują się zachowaniem dziecka w szkole i postępami w nauce, współpracują w 

sposób systematyczny z wychowawcą i nauczycielami dziecka. 

7.  Rodzice są wrażliwi na potrzeby szkoły, w miarę możliwości pomagają w tworzeniu jej bazy 

materialnej i duchowej. 

8.  Rodzice zobowiązani są do pokrycia trzykrotnej wartości szkody wyrządzonej celowo przez ich 

dziecko. 

9.  Rodzice w miarę możliwości uczestniczą w szkolnych uroczystościach i spotkaniach. 
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ROZDZIAŁ V 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

§24. 

1. W Zespole Szkół zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy obsługi na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

 

§25. 

1. Rola i zadania nauczycieli: 

1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną ,wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 

jakość tej pracy. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, 

polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i 

wychowania.  

2)  Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na 

ich stan psychofizyczny. 

3) Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego     opiece uczniów podczas 

zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów ,wycieczek i imprez  

4) Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce w salach, w których prowadzi zajęcia. 

Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego. 

5) We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i 

rodzicami ucznia. 

6) Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu 

metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia . 

7) Nauczyciel opracowuje cykliczny plan edukacyjny, biorąc pod uwagę podstawę programową, 

indywidualność powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy w celu osiągnięcia możliwie 

wysokich efektów edukacji. 

8) Systematycznie realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki szkolnej. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1)  przestrzeganie zapisów statutowych, zapoznawanie się z aktualnym prawem oświatowym,  
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2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, stosowanie 

nowoczesnych metod pracy, 

3)  systematyczne kontrolowanie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej, 

4) stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem oceniania 

wewnątrzszkolnego, bezstronne, obiektywne i jawne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów 

5)  podawanie uczniom i ich rodzicom kryteriów i form oceniania ze swego przedmiotu na pierwszych 

lekcjach w każdym roku szkolnym, 

6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowania przestrzegania regulaminów. 

W salach gimnastycznych i na boisku używanie tylko sprawnego sprzętu, 

7)   na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów, 

8)   pełnienie aktywnych dyżurów zgodnie z harmonogramem, 

9)  aktywne uczestniczenie w  pracach rady pedagogicznej oraz powołanych  zespołach nauczycieli 

10)  służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę,  

11) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

12) promowanie zdrowego stylu życia i działania na rzecz profilaktyki uzależnień  oraz ochrony ucznia 

przed zachowaniami ryzykownymi. 

13)  dbanie o życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów,  

14) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe 

prowadzenie dokumentacji), 

15)  zachowanie ogólnie przyjęte norm w relacjach międzyludzkich, 

16) lojalność wobec zakładu pracy, 

17) nauczyciel zobowiązany jest do uczestniczenia w przeprowadzaniu  sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego, 

18) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 

§26. 

1.     Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu 

dalej „wychowawcą" uczącemu w tym oddziale. 

2.     Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca 

opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum, a w 

szczególności w klasach I-III SP. 
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3.Zadaniem wychowawcy jest: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy a w szczególności : 

a)   tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, 

b)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

c)   rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy jego uczniami   a innymi członkami 

społeczności szkolnej, 

d)  wzmacnianie czynników chroniących ucznia przed zagrożeniami, przygotowanie ucznia do życia w 

społeczeństwie, 

e)   koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, 

f) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka, 

g) organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2) Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

3)  Wychowawca ma prawo w swej pracy korzystać z pomocy merytorycznej ze strony  Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej lub innych instytucji wspierających działalność wychowawczą szkoły. 

4) Wychowawca w celu realizacji zadań powinien : 

a) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne, warunki 

życia i nauki, 

b) planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, 

zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego, 

c) współdziałać z nauczycielami uczącymi, koordynować realizację ścieżek edukacyjnych oraz działań 

wychowawczych wobec ogółu uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów z trudnościami i 

niepowodzeniami, 

d)  utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb 

opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania 

patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły, 

e) systematycznie śledzić postępy edukacyjne swoich wychowanków i informować o nich ich 

rodziców, 

f)  dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia (każda nieobecność ucznia w szkole, musi 

być usprawiedliwiona przez rodziców) 

g) powiadamiać rodziców ucznia o przewidzianej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie 

niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru, 

h) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej powiadamiać ucznia o 

przewidywanych dla niego ocenach rocznych, 

i)  współpracować z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów, 

j) realizować zadania wynikające ze szkolnego programu profilaktyki, 
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k)  prowadzić orientację zawodową. 

l)  organizować spotkania z rodzicami. 

ł) rzetelne i systematyczne prowadzić dokumentację dotyczącą wychowanków: dziennika lekcyjnego i 

arkusza ocen. 

 

4.     Uczniowie i ich rodzice mogą w uzasadnionych sytuacjach zwrócić się do dyrektora Zespołu Szkół 

z prośbą o zmianę wychowawcy klasy. Wniosek w tej sprawie dyrektor kieruje do Rady 

Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna na specjalnym posiedzeniu, po zapoznaniu się z argumentami 

stron konfliktu, przedstawia swoją opinię i przekazuje ją dyrektorowi w celu podjęcia ostatecznej 

decyzji. 

*** 
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ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§27. 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 roku życia, zaś obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w 

tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat 

2. Szkoła egzekwuje realizację obowiązku szkolnego, obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego  w stosunku do uczniów i dzieci na stałe zamieszkałych w jej obwodzie. 

3. za nie spełnianie obowiązku o którym mowa w ustępie 1 uznaje się co najmniej 50% 

nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w ciągu miesiąca. 

4.   Przy szkole podstawowej działa oddział przedszkolny, w którym obowiązane są odbyć roczne 

zajęcia,  dzieci, które w danym roku kończą 5 lat. 

 

§28. 

1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  

1.) Nabór dzieci zamieszkałych na terenie miejscowości Białka Tatrzańska na dany rok szkolny  

odbywa się w okresie od 1 marca do 15 kwietnia  każdego roku na podstawie: 

a)  wykazu dzieci 5 letnich i 6 letnich, zamieszkałych w obwodzie szkoły 

b)  na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu w 

ramach posiadanych miejsc. 

2). Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału  przedszkolnego wydaje i przyjmuje dyrektor Zespołu 

Szkół lub upoważnione przez dyrektora osoby.  

3.) Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego  przedszkola lub oddziału przedszkolnego  może być 

złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. 

4. )We wniosku o którym mowa w ust. 3, określa się kolejność wybranego przedszkola/ oddziału 

przedszkolnego  w porządku od najbardziej do najmniej  preferowanego. 

5.) Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego. 

6.) Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 

miejscowości Białka Tatrzańska. 

7.) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, 

niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 
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a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

8.) W celu zapewnienia jak najpełniejszej realizacji  potrzeb dziecka i jego rodziny w zakresie edukacji 

przedszkolnej, ustala się następujące dodatkowe kryteria przyjęć do  oddziału przedszkolnego  na rok 

szkolny 2014/2015: 

a) uczęszczanie starszego rodzeństwo kandydata w roku szkolnym 2014/2015  

      do  przedszkola, do którego został złożony wniosek,  

b) aktywność zawodowa obu rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący). 

9.) Powyższe kryteria dodatkowe będą brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu 

oddział przedszkolny  będzie dysponować wolnymi miejscami. 

10.) Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

11.) W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą następujące osoby: 

a) dyrektor zespołu szkół  

b) zastępca dyrektora 

c) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej. 

12). Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor. 

13.) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) Ocena i weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, 

b) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych o których mowa w art. 20 zc ust.1 ustawy.  

c Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy przyjęć dzieci do przedszkola z 

uwzględnieniem priorytetów określonych w art. 20c ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy    

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) oraz na podstawie kryteriów 

określonych przez dyrektora przedszkola.  

d) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

14. W terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego  podaje się do publicznej 

wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego.   
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2. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej 

1) Zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej na kolejny rok szkolny prowadzone są: 

a) na podstawie wykazu dzieci 7 letnich, zamieszkałych w obwodzie szkoły, dostarczonego przez 

organ prowadzący w ramach zadań własnych do 30 marca każdego roku, po zapisaniu ich przez 

rodziców w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia każdego roku, 

b) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 6 lat po zapisaniu ich przez rodziców w terminie od 1 kwietnia do 31 

sierpnia danego roku, o ile to dziecko zrealizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

albo uzyskało pozytywną opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałość 

do podjęcia nauki szkolnej oraz pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.  

c) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki 

szkolnej. 

d) decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka pięcioletniego do szkoły podstawowej podejmuje 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

e) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły w 

ramach posiadanych miejsc w odpowiedniej klasie, 

f) decyzję w sprawie przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

2) W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, spełnianie obowiązku szkolnego przez 

dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

3) Decyzję o odroczeniu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej.  

 

3. Rekrutacja do Gimnazjum 

 

1) Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

a) absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie obwodu gimnazjum, 

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych 

poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, 

2)  W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie większa niż ilość 

wolnych miejsc, kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących kryteriów:  

Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych  

a) oceny końcowe w VI klasie z języka polskiego, matematyki, języka obcego, przyrody, historii 

(maksymalne 40 pkt.): 

• 6 – 8 pkt, 
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• 5 – 6 pkt, 

• 4 – 4 pkt, 

• 3 – 2 pkt, 

• 2 – 0 pkt 

b) ocena zachowania (maksymalnie 10 pkt): 

• wzorowa – 10 pkt, 

• bardzo dobra – 7 pkt, 

• dobra – 4 pkt, 

• poprawna – 2 pkt. 

c)  sprawdzian – maksymalnie 40 punktów (liczba punktów rekrutacyjnych odpowiada liczbie 

punktów ze sprawdzianu). 

d) w przypadku uczniów zwolnionych ze sprawdzianu, ilość punktów uzyskanych z ocen końcowych w 

VI klasie z języka polskiego, matematyki, języka obcego, przyrody, historii mnoży się przez 2. 

- inne osiągnięcia (maksymalnie 10 punktów): 

e)  praca na rzecz środowiska (np. wolontariat, harcerstwo, kluby środowiskowe), aktywność w życiu 

szkoły (praca w zarządzie samorządu uczniowskiego, prowadzenie kroniki szkolnej, poczet 

sztandarowy) – 2 pkt, 

f)udział w konkursach lub zawodach międzynarodowych – 5 pkt, laureaci konkursów ogólnopolskich 

– 2 pkt, finaliści konkursów powiatowych, gminnych – 1 pkt.  

3) Wprowadza się dodatkowe kryteria różnicujące dla kandydatów spoza obwodu, w przypadku 

otrzymania równej liczby punktów rekrutacyjnych. 

Należą do nich: 

a) wynik sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej, 

b) ocena zachowania, 

c) oceny końcowe z „wiodących” przedmiotów 

4) Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania punktowego 

kandydatów. 

5) Kandydaci, którzy ukończyli Szkołę Podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są na podstawie świadectwa 

(zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w 

Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.             
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6) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,  których program obejmuje w 

całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu (bloku 

przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2  

7) Kandydaci  zamieszkali w poza obwodem  szkoły składają w terminie od    1 marca do 22 kwietnia  

danego roku szkolnego podanie o przyjęcie, a kandydaci zamieszkali w obwodzie  kwestionariusz 

danych osobowych.  

6.) Potwierdzeniem woli uczęszczania do gimnazjum jest złożenie w terminie 5 dni od zakończenia 

nauki w szkole podstawowej oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.  

 

 

 

§29. 

Prawa i obowiązki ucznia 

1.     Uczeń ma prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 

2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 

godności. 

3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym. 

4) Swobody wyrażania myśli i przekonań , w szczególności dotyczących życia szkoły a także 

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób. 

5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 

zgodnie ze szkolnym systemem oceniania. 

7) Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

8) Korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego. 

9) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru. 

10) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz udział w pracach organizacji 

działających w szkole. 

11) Wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych. 

12) Nauczania indywidualnego zgodnie z wydanym orzeczeniem. 

13) Korzystania z opieki zdrowotnej. 

14) Reprezentowania Zespołu Szkół w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych 

imprezach organizowanych przez władze oświatowe lub szkołę za zgodą rodziców, wychowawcy i 
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władz szkolnych. ( Uczeń nie może reprezentować szkoły na zewnątrz w okresie dwóch miesięcy od 

uzyskania oceny nagannej z zachowania, lub nagany dyrektora szkoły. Po upływie tego okresu uczeń 

może reprezentować szkołę, pod warunkiem zdecydowanej poprawy zachowania.) 

2.     Uczeń ma obowiązek: 

1) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. 

2) Punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne; każdorazową nieobecność  

usprawiedliwiać  u  wychowawcy  klasy  (zwolnienie  lekarskie  lub usprawiedliwienie od rodziców, 

opiekunów - przedstawione do dwóch tygodni po powrocie do szkoły) i uzupełnić braki w 

wiadomościach za okres nieobecności w szkole. 

3) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników 

szkoły i innych ludzi. 

4) Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój. 

5) Dbania o wspólne dobro. 

6) Dbania o sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, ład i porządek w szkole. 

7) Przestrzegania zasad tolerancji, humanitaryzmu i etyki. 

8) Pilnego i systematycznego uczenia się, korzystania ze wskazań nauczycieli, wychowawców i 

katechetów; starannego wykonywania prac domowych. 

9) Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, zachowywania dyscypliny podczas lekcji 

i innych zajęć szkolnych i pozaszkolnych, systematycznego prowadzenia  notatek. 

10) Zachowywania ciszy na korytarzach i w otoczeniu szkoły podczas zajęć. 

11) Utrzymywania w porządku własnych książek, zeszytów i przyborów szkolnych. 

12) Czynnego uczestniczenia w pracach na rzecz środowiska.  

13) Dbania o estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego (niefarbowanie włosów, niemalowanie 

paznokci, niewykonywanie makijażu), 

14) Noszenia stroju szkolnego – mundurka, którego wzór określa dyrektor w porozumieniu z radą 

rodziców,  

15) Obuwia wymiennego, stroju gimnastycznego i w wyznaczone dni stroju apelowego. 

16) Wystrzegania się wszystkich nałogów ( nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać , nie 

posiadać narkotyków). 

17)Dbania o poprawność i piękno języka ojczystego. 

18)Dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób, przestrzegania obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa. 

19)Okazywania szacunku starszym. 

20) Poznawania, szanowania i chronienia przyrody. 
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21) Dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania, szanowania i wzbogacania jej dobrych 

tradycji. 

22) Naprawienia szkód przez siebie wyrządzonych. 

23) Wpłacenia trzykrotnej wartości szkody w przypadku celowego zdewastowania mienia szkoły. 

24) Reagowania na negatywne zachowania innych uczniów. 

25) Nie przynoszenia do szkoły rzeczy niepotrzebnych w pracy szkolnej oraz większych kwot 

pieniężnych.  

26) Nie przebywania w lokalach o charakterze rozrywkowym bez opieki rodziców, brania udziału w 

publicznych zabawach (dyskoteki, itp.), przebywania poza domem bez opieki rodziców po godzinie 

22.00. 

27)Nie korzystania z telefonów komórkowych i innych nie dozwolonych urządzeń elektronicznych w 

trakcie lekcji.  

 

 

 

§30 

Nagrody i kary. 

1.     Nagrody: 

1) wyróżnienie ze strony nauczyciela bądź wychowawcy klasy, 

2)pochwała ucznia przez wychowawcę na forum klasy, 

3) wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu i na gazetce szkolnej, 

4)za rzetelną naukę, pracę społeczną, wzorowe zachowanie - nagroda  w formie książki, dyplomu . 

5) list pochwalny wystosowany do rodziców ucznia, 

6) wpisanie nazwiska ucznia jako wyróżnionego w kronice szkoły. 

7) za osiągnięcia sportowe - nagrody rzeczowe i dyplomy, 

8) nagrody indywidualne lub zbiorowe za udział w konkursach, przeglądach, osiągnięciach w 

organizacjach szkolnych i pozaszkolnych . 

9) Uczeń, który kończąc szkołę i w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych oceny co najmniej bardzo dobre i wzorowe zachowania  oraz ma szczególne 

osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim: jest  finalistą bądź laureatem konkursu 

przedmiotowego  lub zawodów sportowych  albo wyróżnił się w sposób znaczący w pracy na rzecz 

innych uzyskuje  tytuł  super absolwenta a jego  osiągnięcia są eksponowane na gazetce szkolnej.  

 

  

2. Kary :   
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1)  upomnienie ustne lub pisemne przez nauczyciela lub wychowawcę klasy, 

2) nagana udzielona przez wychowawcę wobec klasy,  

3)   upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora, 

4)  ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nieodpowiednim zachowaniu ucznia, 

5)   pozbawienie ucznia możliwości reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych. 

6)pozbawienie ucznia możliwości uczestnictwa w wycieczkach klasowych i innych imprezach 

organizowanych przez szkołę, 

7)przeniesienie do innej klasy w tej samej szkole, 

8)po wcześniejszym  udzieleniu  wymienionych  kar,  w  przypadku  nagminnego, 

udokumentowanego  nie wywiązywania  się z obowiązków szkolnych,  zawartych w niniejszym 

statucie, uczeń na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do 

innej szkoły, 

9)po wcześniejszym  udzieleniu  wymienionych  kar,  w  przypadku  nagminnego, 

udokumentowanego  nie wywiązywania  się z obowiązków szkolnych,  zawartych w niniejszym 

statucie, uczeń na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do 

innej szkoły, 

10) uczeń może być skreślony z listy uczniów, gdy nie podlega obowiązkowi szkolnemu a jego 

stosunek do obowiązków nie rokuje  nadziei na ukończenie szkoły. 

11)uczeń spoza obwodu szkolnego może zostać skreślony z listy uczniów i skierowany do  szkoły 

obwodowej. 

3.  Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4.   Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary do dyrektora szkoły. 

 

*** 
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ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§31. 

1.     Szkoła jest placówką publiczną, koedukacyjną. 

2.     Czas trwania cyklu kształcenia wynosi w: 

a) oddziale przedszkolnym -1 rok, 

b) szkole podstawowej - 6 lat, 

c) gimnazjum - 3 lata. 

3.     Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska. 

4.     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty  Krakowie. 

5.     Na czele szkoły stoi Dyrektor. 

§32. 

1. Terminy rozpoczynania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz decyzje Małopolskiego 

Kuratora Oświaty. 

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

organizacyjny pracy szkoły, opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 

Związki Zawodowe, Kuratorium Oświaty i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 kwietnia 

każdego roku. 

3.     Arkusz organizacyjny zawiera w szczególności: 
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a) liczbę i liczebność oddziałów, 

b) liczbę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

c) liczbę stanowisk kierowniczych, 

c) ogólną liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

 

§33. 

1.  Szkoła pracuje w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania, szkolny program wychowawczy, 

szkolny program profilaktyki oraz statut. 

2.   Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w okresie nauki 

w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej i gimnazjum zdobywają wiedzę i umiejętności zgodne 

z indywidualnym rozwojem dziecka, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

poszczególnych etapów nauczania. 

3.     Oddział można dzielić na grupy na zajęciach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.   Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz 

obowiązujących przepisów. 

5.   Dopuszcza się możliwość tworzenia grup międzyoddziałowych  przy nauczaniu języków obcych i 

zajęć wychowania fizycznego. 

6.    W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek i teren szkoły 

objęty jest nadzorem kamer CCTV. Monitoring  obsługuje pracownik obsługi- woźna, jej zadaniem  

jest kontrolowanie  bezpieczeństwa  uczniów, udzielanie im pomocy w przypadkach zagrożenia oraz 

nie dopuszczanie do przebywania na terenie szkoły, poza pomieszczeniami administracyjnymi  osób 

postronnych. 

 

 

§34. 

1. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 

rekreacyjne - sportowe, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyklasowych. 

2.    Udział w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny. 

3. Szkoła może prowadzić zajęcia nadobowiązkowe ze środków przyznanych  przez organ prowadzący 

albo w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. 
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§35. 

1.  Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, nauczycielskie na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem, a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą. 

2.  Zasady odbywania praktyki studenckiej określa plan praktyk studenckich określony przez uczelnię, 

która kieruje studenta na praktykę oraz zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

3.   Dyrektor przydziela nauczyciela - opiekuna praktyki studenckiej, który opiekuje się studentem i 

czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki. 

4.    Dyrektor może zlecać przeprowadzenie modułu zajęć innym niż pracownicy szkoły osobom, które 

posiadają wymagane kwalifikacje do realizacji tych zajęć. 

 

§36. 

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

2.   Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych 

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

 

§37. 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, którego maksymalną  liczebność określa 

uchwała Rady Gminy. 

2.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół są zajęcia 

dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym. 

3.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina biblioteczna, świetlicowa, opiekuńcza, przedszkolna trwa 

60 minut. 

4.  W szczególnych okolicznościach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skróceniu trwania godziny 

lekcyjnej do 30 minut. 

5.    Nauka odbywa się w ciągu pięciu dni tygodnia. 

6.   Nauka w roku szkolnym  podzielona jest na dwa okresy, każdy po 5 miesięcy. 

7.  Organizację stałych, obowiązkowych   i   nadobowiązkowych   zajęć   dydaktyczno-wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

8.  Każda klasa ma do dyspozycji 5 dni roboczych w roku szkolnym, z przeznaczeniem na organizację 

wycieczek. 

9.     Dyrektor Szkoły ma do dyspozycji „godziny własne" do wykorzystania na: 

a) zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych, 
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b) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, uwzględniając ich różnorodne potrzeby i 

zainteresowania, 

c) realizację ścieżek edukacyjnych o charakterze wychowawczo-dydaktycznym, 

d) realizację programów edukacyjnych, których nauczanie jest prowadzone przez cały rok lub w 

czasie kilkugodzinnych lub dłuższych kursów ( np.  realizowanie szkolnego programu  zapobiegania 

narkomanii, itp.). 

10.  Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, 

może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

w wymiarze dla: 

1) szkoły  podstawowej   do 6 dni, 

2) gimnazjum — do 8 dni, 

11. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, o których mowa w ust 10 mogą 

być: 

1) w dni, w których w szkole lub placówce 

odbywa się odpowiednio: 

a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 

określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub 

związków wyznaniowych, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności 

lokalnej. 

12. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§38. 

1.     Niektóre zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa (np. informatyki, 

chemii, języków obcych itp.) mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym, w 

ustalonych grupach. 

 

§39. 
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1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

     Regulamin biblioteki: 

1) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły, 

2) godziny otwarcia biblioteki powinny umożliwiać korzystanie z niej uczniom po zajęciach i w trakcie 

lekcji, 

3) ze słowników i encyklopedii uczniowie mogą korzystać tylko w szkole, w bibliotece lub na lekcjach, 

4) uczeń wypożycza książki na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, 

5) za zniszczone lub zagubione książki uczeń płaci 150 % aktualnej wartości książki, 

6) bibliotekarz powinien dbać o księgozbiór biblioteki, prowadzić aktualną ewidencję, w miarę 

możliwości uzupełniać brakujące lektury i kupować nowości wydawnicze, 

7) bibliotekarz powinien popularyzować interesujące książki poprzez gazetki, wystawki konkursy, itp.  

8) bibliotekarz powinien angażować uczniów do pomocy w bibliotece, układania księgozbioru czy 

wypożyczania książek. 

§40. 

1.    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły, Szkoła 

może zorganizować świetlicę lub klub młodzieżowy. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach 

wychowawczych. 

2.  Dla uczniów dowożonych, oczekujących na odjazd autobusów zajęcia świetlicowe są obowiązkowe 

w przypadku, gdy nie uczestniczą w innych zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę. 

§41 

1. W szkole działa spółdzielnia uczniowska. 

2. Opiekuna spółdzielni uczniowskiej powołuje spośród nauczycieli dyrektor. 

3. Opiekun spółdzielni prowadzi dokumentacje finansową i składa dwa razy do roku sprawozdanie z 

jej działalności Radzie Pedagogicznej. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania spółdzielni określa jej statut.  

 

 

§42 

  1. Rodzice (prawni opiekunowie) są  zobowiązani  do  przyprowadzania  i odprowadzania dziecka z 

oddziału przedszkolnego. Wydanie dziecka innym osobom  pełnoletnim może nastąpić tylko w 

przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców. Oświadczenie o upoważnieniu 

innych osób rodzice są zobowiązani przedłożyć nauczycielowi w formie pisemnej. 
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2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka do momentu 

osobistego oddania go pod opiekę nauczyciela w sali i po odebraniu go z sali bądź placu z zabaw, tzn. 

sprawują nad nim opiekę w trakcie drogi do budynku szkoły, w szatni   i na parkingu. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność  prawną za bezpieczeństwo dziecka z 

oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę. 

4. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać  (np. upojenie 

alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa. W tym przypadku zostanie wezwany drugi rodzic bądź opiekun prawny, ewentualnie 

upoważniona osoba. Jeżeli jest to niemożliwe, nauczyciel zgłasza sprawę Dyrektorowi, który ma 

prawo wezwać Policję. 

5. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców z przedszkola lub 

szkoły może być  respektowane  po przedstawieniu  orzeczenie sądowe, które pozbawia lub ogranicza  

prawa rodzicielskie drugiego rodzica. 

6. Odbieranie dziecka z sali bądź z placu zabaw w trakcie zajęć powinno być zaakcentowane przez 

wyraźne pożegnanie się dziecka z nauczycielem, który sprawuje nad nim opiekę. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione są zobowiązani do 

przyprowadzania i odbierania dziecka które nie ukończyło  7 lat także w wypadku gdy uczęszcza  do 

szkoły podstawowej. Dziecko do ukończenia 7 roku życia nie może poruszać się samodzielnie po  

drogach publicznych, dopuszczalne jest powierzenie ich  pod opieką rodzeństwa, które ukończyło 10 

lat. 

8. Uczniowie w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem 

zabudowanym, są zobowiązani  do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla 

innych uczestników ruchu. 

9. Zwalnianie  uczniów w trakcie zajęć przez rodzica, możliwe jest tylko  w przypadku osobistego 

odbioru z zajęć.  

10. Szkoła jest dostępna dla uczniów i przyjmuje za ich bezpieczeństwo odpowiedzialność na 

piętnaście minut przed rozpoczęciem zajęć i dziesięć  minut po ich zakończeniu. Uczniowie  nie mogą 

przebywać na terenie szkoły bez opieki nauczyciela. 

 

*** 
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ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§43 

1.     Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.    Poszczególne szkoły i  Zespół Szkół posiadają odrębne pieczęcie urzędowe . 

3.     Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Szkoły. 

 

§44. 

1. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał  szkolny.  

§45. 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi  przepisami. 

§46. 

1.     Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły prowadzi się w oparciu o ustawę o finansach publicznych. 

*** 
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