
STATUT 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 

 

W CHOJNICACH 
Na podstawie: 

 

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018.996 ze zm.)  

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2017. 60 ze zm.)  

3.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2018.1457 ze zm.)  

4.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2018.967)  

5.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(t. j. Dz. U. 2018.969)  

6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017.1611)  

7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. 2017.1534)  

8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

(Dz. U. 2017.1512).  

9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017.703)  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017.649)  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

I słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015.843 ze zm.).  

12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie 

zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. 2017.487)  

13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, 

korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. 2001.106.1157). 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Szkoła Podstawowa stanowiąc integralną część Schroniska dla Nieletnich, realizuje prawa 

dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Siedzibą szkoły jest Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach. 

 

Rozdział 2 

Nazwa szkoły 

 

§ 2. 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 

2. Adres: 89-600 Chojnice, ul. Igielska 8 

 

§ 3. 

 

Szkoła posługuje się pieczęcią o treści: 

Szkoła Podstawowa Nr 6  

w Chojnicach 

i stemplem o treści: 

      Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Igielska 8 

89-600 Chojnice 

 

Rozdział 3 

Informacje o szkole 

 

§ 4.  

 

1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 6 w Chojnicach jest Minister 

Sprawiedliwości. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Minister Sprawiedliwości 

i Pomorski Kurator Oświaty. 

3. Edukacja przebiega w II etapie edukacyjnym w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 

4. Utworzona jest biblioteka szkolna. 

5. Zatrudniony jest pedagog. 

6. W szkole może być tworzony międzyklasowy oddział przysposabiający do pracy. 

 

§ 5. 

 

W celu rozwijania intelektualnych i praktycznych umiejętności uczniów, szkoła organizuje 

i prowadzi zajęcia nadobowiązkowe np. konkursy, zajęcia gimnastyki korekcyjno-
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kompensacyjnej, wycieczki do zakładów produkcyjnych, spotkania kulturalno-rekreacyjne 

i sportowe z udziałem środowiska. 

 

Rozdział 4 

Cele i zadania szkoły podstawowej. 

 

§ 6. 

 

Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom: 

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

2) Zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym 

etapie kształcenia; 

3) Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego, syntetycznego i dostrzegania różnego rodzaju 

związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych 

i przestrzennych itp.); 

4) Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 

5) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzegane w perspektywie kultury 

europejskiej; 

6) Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, 

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

7) Pełen rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece 

szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych 

poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali 

gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

8) Rozwijanie zainteresowań poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział 

w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach 

zainteresowań; 

9) Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki. 

Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji 

i obsługi. 

 

§ 7. 

 

1. Szkoła realizuje zadania wychowawcze zmierzające do tego, aby uczniowie: 

1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym); 

2) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością 

innych; 

3) Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, 

jak i całej edukacji na danym etapie; 
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4) Poszukiwali na drodze rzetelnej pracy celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia 

własnego miejsca w świecie; 

5) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie; 

6) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości; 

7) Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; 

8) Podtrzymywali tożsamość narodową, etniczną oraz religijną poprzez zorganizowanie 

nauczania religii w kl. IV-VIII zgodnie z wolą rodziców i uczniów; 

9) Korzystali z pomocy pedagogicznej i psychologicznej w szczególności poprzez pracę 

pedagoga i wychowawców klas oraz uczestniczenie w zajęciach dydaktyczno-

kompensacyjnych i rewalidacyjnych; 

10) Rozwijali swoje zainteresowania; 

11) Realizowali indywidualne programy nauczania, mieli możliwość ukończenia szkoły 

w ustawowym terminie. 

12) Realizowali zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

 

§ 8. 

 

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły dostosowany odpowiednio do 

wieku i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie opieki na uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MEN, 

MS, 

2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, 

3) pełnienie dyżurów organizacyjno-porządkowych przez nauczycieli w szkole zgodnie 

z regulaminem dyżurów, 

4) systematyczne zaznajamianie uczniów z zasadami i przepisami bezpieczeństwa. 

2. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad: 

1) uczniami nowymi w okresie pierwszych trzech miesięcy przez uczniów starszych i personel 

szkoły, 

2) uczniami z opóźnieniem w nauce, 

3) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku 

poprzez stałą współpracę wychowawców i pedagoga oraz instytucjami specjalistycznymi, 

4) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne 

formy opieki, w tym stała i doraźna pomoc materialna. 

 

§ 9. 
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1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Dyrektor 

szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą". 

2. Zadania wychowawcy: 

1) organizuje i programuje proces wychowania w zespole, a w szczególności: 

a) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, 

społeczeństwie, 

b) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami 

a społecznością szkolną, 

c) przy pomocy atrakcyjnych form pracy, na których skupia aktywność zespołu -

przekształca klasę (zespół) w grupę samowychowania i samorządności, 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich działania 

wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce 

i wychowaniu; 

3) ściśle współpracuje z wychowawcami wychowanków, informuje ich o wynikach 

i problemach w zakresie kształcenia i wychowania; 

4) współdziała z pedagogiem i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania 

wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców; 

5) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze 

ocen, świadectwa szkolne i inne związane z organizacją pracy w szkole), o wspólnie z innymi 

nauczycielami ustala ocenę ze sprawowania; 

6) współdecyduje z samorządem klasy o programie i planie działań wychowawczych na rok 

szkolny; 

7) ma prawo do: 

a) ustanowienia własnych form nagradzania i motywowania wychowanków, 

b) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych 

swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji szkoły. 

 

Rozdział 5 

Organy szkoły podstawowej oraz ich kompetencje 

 

§ 10. 

 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna szkoły. 

 

§ 11. 

 

1. Dyrektor szkoły powoływany jest przez dyrektora schroniska za zgodą Ministra 

Sprawiedliwości. 

2. Dyrektor szkoły realizuje swe zadania na podstawie statutu szkoły, uchwał rady 

pedagogicznej oraz obowiązujących aktów prawnych. 
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3. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie 

jej na zewnątrz, opiniowanie w sprawach zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz 

pracowników niepedagogicznych, zgodnie z potrzebami szkoły na podstawie obowiązujących 

aktów prawnych; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych; 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej; 

5) kierowanie pracami rady pedagogicznej; 

6) przygotowanie projektów organizacyjnych; 

7) składanie określonych sprawozdań z działalności szkoły i realizacji uchwał rady 

pedagogicznej; 

8) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły. 

3a.  Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest 

obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

4. Dyrektor szkoły może być odwołany z funkcji kierowniczej: 

1) na własną prośbę; 

2) z inicjatywy własnej organu, który powierzył funkcję kierowniczą na umotywowany 

wniosek rady pedagogicznej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. w sprawach nie uregulowanych statutem, dyrektora obowiązują przepisy Ministra Edukacji 

Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości. 

 

§ 12. 

 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania 

wynikające ze statutu szkoły. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje 

i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą 

i organizacyjną szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele 

pracujący w szkole i warsztatach szkolnych. 

3. W zebraniach rady lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą w szczególności 

uczestniczyć - z głosem doradczym, zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego: 

1) inni pracownicy pedagogiczni schroniska; 

2) lekarze lub inni pracownicy służby zdrowia; 

3) przedstawiciele organizacji społecznych i samorządu lokalnego; 

4) przedstawiciele samorządu uczniowskiego i organizacji uczniowskich; 

5) pracownicy administracji i obsługi szkoły; 

6) przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie szkoły. 

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, w szkole; 

4) uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.. 

5. Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje: 

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

2) o przyznawaniu nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania; 

3) propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio 

z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach 

przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, odpłatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

6. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian oraz uchwala go; 

2) wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia; 

3) wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminów poprawkowych. 

 

§ 13. 

 

Samorządu uczniowskiego nie tworzy się ze względu na specyfikę placówki.  

 

Rozdział 6 

Organizacja szkoły podstawowej 

 

§ 14. 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

organizacji roku szkolnego  

 

§ 15. 

 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 31 maja każdego roku, 

na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły 

zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący szkołę. 

 

§ 16. 
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1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 

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

użytku szkolnego. 

2. w szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 10 uczniów. Nie tworzy się 

nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów 

byłaby niższa niż 12. 

3. Zasady tworzenia oddziałów w szkołach organizujących nauczanie dla mniejszości 

narodowych określają odrębne przepisy. 

 

§ 17. 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy. 

 

§ 18. 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

schroniska może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej 

niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie 

ramowego planu nauczania. 

 

§ 19. 

 

Statut szkoły nie określa trybu corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy na 

zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa. Szczegółowy podział 

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

 

§ 20. 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych nowożytnych, zajęć 

komputerowych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach internatowych, międzyklasowych 

i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych z budżetu schroniska nie może być niższa niż 5 uczniów. Liczba uczestników 

zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. 
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3. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych 

i międzyoddziałowych liczba uczniów nie może być niższa niż 6 uczniów. 

 

§ 21. 

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem schroniska lub - za jego zgodą - 

poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

§ 22. 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy 

o regionie. 

2. z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy schroniska, a także 

inne osoby na zasadach określonych w statucie schroniska. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwić: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach 

internatowych. 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

5. Organizacja biblioteki szkolnej: 

1) lokal - biblioteka zlokalizowana jest w miejscu łatwo dostępnym. Składa się 

z funkcjonalnego pomieszczenia, służącego do gromadzenia i wypożyczania zbiorów 

bibliotecznych; 

2) zatrudniony jest nauczyciel - bibliotekarz w określonym wymiarze godzin. 

5a. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie planu pracy biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

6. Obowiązki bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 
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c) poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań, 

d) przysposobienie czytelniczo-informacyjne, 

e) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami, 

f) stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

g) organizowanie działalności aktywu bibliotecznego, 

d) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie 

analiz czytelnictwa na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

h) rozmowy z czytelnikami o książkach oraz poradnictwo w wyborze lektury. 

2) prace organizacyjne: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencja i opracowanie zbiorów,  

c) katalogowanie, 

d) konserwacja i selekcja zbiorów, 

e) organizowanie warsztatu informacyjnego, 

f) prowadzenie statystyki dziennej i miesięcznej czytelnictwa, 

g) planowanie pracy i sprawozdawczości, 

h) planowanie budżetu biblioteki, - udział w spisach kontrolnych. 

7. Organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela - bibliotekarza określa Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad organizacji obsługi 

bibliotek w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad 

współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. 

 

§ 23. 

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

1) (uchylony) 

2) (uchylony) 

3) archiwum; 

4) szatnię. 

 

Rozdział 7 

Nauczyciele i inni pracownicy 

 

§ 24. 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 25. 

 

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

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 
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2. Zakres zadań nauczycieli: 

1) Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach 

i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w planie 

pracy szkoły; 

2) Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego 

wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły; 

3) Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich 

zdolności i zainteresowania; 

4) Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 

5) Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów; 

6) Informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także radę pedagogiczną 

wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów; 

7) Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole 

i przez instytucje wspomagające szkołę; 

8) Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań; 

9) Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

10) Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół - decyduje o treści programu koła lub zespołu; 

11) Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów; 

12) Ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów; 

13) Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów oraz odpowiada: 

a) służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: poziom wyników 

dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do 

realizowanego programu i warunków w jakich działał, 

b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych, 

c) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za tragiczne skutki 

wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, 

pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

d) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pożaru, 

e) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez 

kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i bezpieczeństwa. 

 

§ 26. 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
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1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także 

w uzupełnieniu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania; 

6) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb; 

7) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do danych zajęć 

edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów 

oddziałów klas IV-VIII oraz materiałów ćwiczeniowych; 

8) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne 

i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

§ 27. 

 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

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

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich wychowawcami internatu: 

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy; 

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych 

jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

d) utrzymuje kontakt z wychowawcami internatu w celu: 

3) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych wychowanków, 

4) współdziałania z wychowawcami internatu, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec wychowanków i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach, 

5) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, 
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6) współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych 

uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają 

przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

3. Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

 

Rozdział 8 

Uczniowie szkoły 

 

§ 28. 

 

1. Podstawę kształcenia w systemie oświaty stanowią obowiązujące programy nauczania. 

2. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. 

3. Obowiązek szkolny wychowanka rozpoczyna się z chwilą umieszczenia go w placówce 

i trwa do czasu jej opuszczenia lub zostanie zakończona egzaminem dającym możliwość 

dalszego kształcenia. 

 

§ 29. 

 

Prawa i obowiązki ucznia przy zachowaniu następujących zasad:  

1) uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowania jego godności, 

c) korzystania z pomocy postpenitencjarnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,- 

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

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

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

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

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

w nauce, 

h) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i dworactwa zawodowego, 

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

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole,  

l) usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji według zasad ustalonych z nauczycielem 

przedmiotu,  

m) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,  
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n) udziału i uczestnictwa w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rozgrywkach na terenie szkoły,  

o) zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych 

rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania, a także znajomości sposobów sprawdzania tych osiągnięć,  

p) zapoznania z warunkami i trybem uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

oceny z zachowania, 

q) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej; 

r) składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, 

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do 

dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia, 

s) ochrony danych osobistych  (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia 

nietykalności osobistej), 

t) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza 

dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój; 

4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

 

§ 30. 

 

Rodzaje nagród oraz sposoby ich przyznawania określają: Ustawa o postępowaniu w sprawach 

nieletnich wraz z przepisami wykonawczymi. 

1. Nagrody udziela się za właściwe zachowanie nieletniego, wyróżniające wykonywanie 

obowiązków, wzorowe przestrzeganie regulaminu schroniska dla nieletnich lub osiąganie 

bardzo dobrych wyników w nauce. 

2. Nagrodą jest: 

1) pochwała; 

2) list pochwalny do rodziców albo opiekuna; 

3) list pochwalny do sądu rodzinnego; 

4) zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska lub zakładu; 

5) nagroda rzeczowa lub pieniężna; 

6) zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniego 

lub jego osób najbliższych; 

7) zgoda na korzystanie z internetu lub gier komputerowych; 

8) zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza 

schroniskiem lub zakładem; 

9) skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego; 

10) udzielenie przepustki na okres do 3 dni. 
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3. Za wzorowe wypełnianie funkcji społecznej, rzetelną naukę - osiągnięcia w olimpiadach, 

konkursach, zawodach sportowych lub inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole 

i rodzicom, uczeń może otrzymać: 

1) nagrodę w postaci dyplomu uznania; 

2) nagrodę książkową przyznaną na forum grupy wiekowej; 

3) wpis na świadectwie szkolnym. 

 

§ 31. 

 

1. Tryb stosowania środków dyscyplinarnych wraz z zasadami odwoływania się od decyzji 

o ich wymierzaniu określa: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

2. Środek dyscyplinarny stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy 

lub regulaminu ustalonego w schronisku, zachowania godzącego w dobro innych osób, ucieczki ze 

schroniska lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonej przepustki. 

3. Za jedno przewinienie stosuje się jeden środek dyscyplinarny. w przypadku gdy nieletni 

popełnił więcej przewinień, stosuje się jeden środek dyscyplinarny odpowiednio surowszy. 

4. Przy stosowaniu środka dyscyplinarnego uwzględnia się w szczególności rodzaj 

i okoliczności zachowania nieletniego, jego stosunek do tego zachowania, dotychczasową 

postawę, cechy osobowości i stan zdrowia. 

5. Środek dyscyplinarny stosuje się niezwłocznie. 

6. Przed zastosowaniem środka dyscyplinarnego dyrektor schroniska lub zakładu albo 

upoważniony pracownik pedagogiczny wysłuchuje nieletniego i zasięga opinii zespołu 

diagnostyczno-korekcyjnego lub zespołu diagnostycznego. 

7. Decyzję o zastosowaniu środka dyscyplinarnego ze wskazaniem przyczyn jego zastosowania 

sporządza się na piśmie i podaje się do wiadomości nieletniemu wraz z pouczeniem o prawie 

do złożenia skargi do sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad schroniskiem albo 

zakładem i włącza się do akt osobowych nieletniego. Sędzia rodzinny sprawujący nadzór nad 

schroniskiem albo zakładem może uchylić decyzję dyrektora. 

8. Środkiem dyscyplinarnym jest: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego; 

4) zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego; 

5) cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt 

schroniska albo zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo 

opiekunem; 

6) obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów 

zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej, na okres do 3 miesięcy; 

7) cofnięcie zgody na korzystanie z internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy; 

8) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych 

i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem albo zakładem na okres do 3 miesięcy; 



17 | S t r o n a  

9) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska albo zakładu na 

okres do 3 miesięcy. 

 

§ 32. 

 

1. Uczeń szkoły podstawowej może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym 

przeniesieniem ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy wychowanków schroniska. 

2. Rada Schroniska może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów oraz określić 

warunki ich uzyskiwania. 

 

Rozdział 9 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 33. 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i nauczania oraz 

formułowania oceny. 

2. (uchylony) 

 

§ 33a. 

 

1. Ocenianie uczniów ma na celu: 

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz 

szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się 

nimi we własnym działaniu; 

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 
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4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 33b. 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

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

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego 

orzeczenia; 

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

specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 
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ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

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

komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

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

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony”. 

 

§ 33c. 

 

1. W schroniskach dla nieletnich nie przewiduje się ferii szkolnych. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry: 

1) l semestr – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do 

ostatniego powszedniego dnia stycznia, z wyjątkiem soboty; 

2) II semestr – od pierwszego powszedniego dnia lutego, z wyjątkiem soboty, do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane w ciągu sześciu dni tygodnia, 

z wyjątkiem dni świątecznych, zgodnie z arkuszem organizacji pracy szkoły. 

4. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

 a) przyjmuje się następującą skalę ocen: 6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+, 1; 

2) klasyfikacyjne: 

 a) śródroczne i roczne, 

 b) końcowe. 

5.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej; 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne. 

6. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w oddziałach 

klas I- III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

8. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 
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9. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej; 

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

w oddziale klas programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej. 

10. w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

11. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 

do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

13. w oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi. 

14. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach wg 

następującej skali: 

1) stopień celujący  - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry  - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

15. Stopnie, o których mowa w ust. 14 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną 

klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 13 pkt 6. 

16. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego 

etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

17. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

18. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
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20. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 33d. 

 

1. Uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

4. w skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor 

szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

7. z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
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1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 33e. 

 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie ósmej wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia o zagrożeniu nieklasyfikowaniem. 

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

6. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 
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plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 

się dla niego oceny z zachowania. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

12. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje 

indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

14.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący 

komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin.. 

15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

16. z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

18. w przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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§ 33f. 

  

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. w skład 

komisji wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

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

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 
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Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

 

§ 34 

 

Szkoła podstawowa używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 35 

 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęto na posiedzeniu Rady Szkoły i Warsztatów 27 września 2018 r. 


