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ROZDZIAŁ I 

N a z w a  s z k o ł y  o r a z  j e j  o r g a n y  n a d r z ę d n e  
 

§ 1 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa. 

2. Numer porządkowy szkoły – 28. 

3. Siedziba szkoły: Zabrze, ul. I. Kosmowskiej 43. 
 

§ 2 

1. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Zabrze. Szkoła jest jednostką budżetową 

gminy. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląskie Kuratorium Oświaty 

w Katowicach. 

§ 3 

1. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. Szkoła stwarza możliwość realizacji rocznego 

obowiązku przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich oraz pięcioletnich 

w oddziałach przedszkolnych. 

2. Szkoła prowadzi świetlicę z dożywianiem. 

3. Szkoła może przyjąć uczniów spoza swojego obwodu. 
 

ROZDZIAŁ II 

C e l e  i  z a d a n i a  s z k o ł y  
 

§ 1 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 

7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi 

zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.  

2. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny 

i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy 

prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Deklaracji Praw Dziecka  oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Szkoła, poza celami ogólnymi określonymi w ustawie o systemie oświaty, realizuje cele 

i zadania uwzględniające własne programy: wychowawczy i profilaktyki. Umożliwiają 

one: 

a) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej; 

b) w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego realizację programów 

nauczania dla poszczególnych przedmiotów objętych ramowym planem nauczania; 

c) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów 

i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty, programie wychowawczym 

i programie profilaktyki, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

d) sprawowanie opieki nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły; 

e) kształtowanie postaw patriotycznych, humanistycznych oraz kultury osobistej; 

f) współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów w procesie edukacyjnym 

i wychowawczym; 
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g) kształtowanie u uczniów modelu zdrowego stylu życia oraz umiejętności 

niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie; 

h) podejmowanie działań profilaktycznych, których celem jest: 

 wyeliminowanie aktów przemocy w szkole, 

 uświadomienie uczniom szkodliwości stosowania środków uzależniających, 

 przeciwdziałanie wandalizmowi, 

 zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w drodze do i ze szkoły, 

 ukazanie uczniom właściwych form spędzania wolnego czasu i korzystania 

z mediów. 

4. Szkolny program wychowania i Szkolny program profilaktyki uchwala Rada 

Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

Programy te określają zadania w zakresie: 

a) wychowania patriotycznego, 

b) wychowania prozdrowotnego, 

c) wychowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

d) wspierania rozwoju fizycznego i duchowego młodzieży, 

e) rozwijania samorządnej działalności uczniów, 

f) przygotowania do uczestnictwa w kulturze, 

g) profilaktyki i terapii wychowawczej, 

h) rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

i) kultury spędzania wolnego czasu, 

j) działalności opiekuńczej. 
 

§ 2 

1. Zadania określone w ustawie o systemie oświaty szkoła realizuje poprzez: 

a) zapewnienie wszystkim uczniom udziału w zajęciach edukacyjnych; 

b) zapewnieniu dostępu do bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych                        

i materiałów ćwiczeniowych 

c) umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, 

religijnej; 

d) zapewnienie podtrzymywania kultury i tradycji regionu; 

e) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez wychowawców, 

nauczycieli i  pedagoga szkolnego; 

f) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności 

w nauce w zespołach dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, 

logopedycznych i na zajęciach gimnastyki korekcyjnej; 

g) przydzielenie, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowych godzin 

na organizowanie indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 

oraz nauczania indywidualnego z uczniami posiadającymi aktualne orzeczenia 

poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

h) rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, kołach 

przedmiotowych i zainteresowań; 

i) umożliwienie realizowania indywidualnych programów i toków nauczania, a także 

ukończenia szkoły we wcześniejszym terminie; 
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j) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, między innymi z Policją i Strażą 

Miejską oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, w celu kształtowania 

wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego. 

2. Szkoła zapewnia opiekę uczniom poprzez: 

a) systematyczne wpajanie im zasad bezpiecznego zachowania się; 

b) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich 

na korytarzach; 

c) zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące 

zagrożenie dla uczniów; 

d) zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające 

na terenie szkoły, a w razie potrzeby – do zawiadomienia pracownika sekretariatu 

szkoły o fakcie przebywania osób postronnych; 

e) zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia Dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa 

lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów; 

f) udzielanie uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami 

losowymi stałej bądź doraźnej pomocy finansowej; 

g) możliwość korzystania przez uczniów klas I – III ze świetlicy szkolnej przed i po 

lekcjach zgodnie z regulaminem pracy świetlicy. W szczególnych wypadkach mogą 

korzystać również ze świetlicy szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego. Decyzję 

o przyjęciu takich dzieci na świetlicę podejmuje wspólnie Dyrektor szkoły 

i Kierownik świetlicy. 

3. Uczniowie nie uczęszczający na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, wychowanie 

do życia w rodzinie w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub w bibliotece 

pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły. 

Nauczyciel świetlicy lub bibliotekarz prowadzą frekwencję uczniów zwolnionych z zajęć 

(np. religia, wychowanie do życia w rodzinie), przekazują informację wychowawcy, 

który wprowadza ją do dziennika klasy pisząc literkę „Z” na znaku nieobecności, a tym 

samym potwierdza obecność ucznia na zaplanowanych przez szkołę zajęciach 

zastępczych. 

W przypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczniowie ci są zwalniani do domu 

na wcześniejszy pisemny wniosek rodziców do Dyrektora szkoły. 

4. W czasie wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami zapewnia 

się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. W przypadku odwołania zajęć uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) są informowani 

o tym fakcie z jednodniowym wyprzedzeniem przez Wychowawców klas poprzez wpis 

w zeszycie do korespondencji ucznia, w nagłych wypadkach dzieciom zapewniana 

jest opieka w świetlicy szkolnej zgodnie z planem zastępstw. 

6. W przypadku ucznia, który jest nieobecny w szkole lub na zajęciach lekcyjnych                          

z powodu np. reprezentowania szkoły w zawodach, konkursach itp. Wychowawca klasy 

pisze literkę „Z” na znaku nieobecności, a tym samym potwierdza jego obecność na 

zaplanowanych przez szkołę zajęciach zastępczych. 

7. Uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i funkcjonalnymi oraz z trudnościami w nauce 

udziela się pomocy i wsparcia poprzez: 

 współpracę higienistki, wychowawców, pedagoga i rodziców; 
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 włączanie dziecka do  zajęć gimnastyki korekcyjnej; 

 włączanie dziecka do zespołu logopedycznego; 

 włączanie dziecka do zespołu dydaktyczno – wyrównawczego, 

 pełną realizację zaleceń zawartych w opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

 organizację pomocy koleżeńskiej. 

8. W szczególnie trudnych przypadkach losowych i materialnych ucznia szkoła organizuje 

pomoc materialną i opiekuńczą (wyprawki szkolne, stypendia socjalne). 

9. Wnioski o przyznanie wyżej wymienionej pomocy rodzice/prawni opiekunowie uczniów 

mogą składać do pedagoga szkolnego. 
 

§ 3 

Nauczyciele 

1. Stosownie do potrzeb nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze 

lub inne problemowo – zadaniowe. 

2. W szkole stale funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe: 

a) humanistyczny; 

b) matematyczno – przyrodniczo – informatyczny; 

c) zajęć ruchowych; 

d) artystyczno – religijny – świetlicowy; 

e) języków obcych; 

f) nauczania zintegrowanego. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zwany „liderem”, powoływany przez Dyrektora 

szkoły na wniosek zespołu. 

4. Do zadań zespołów nauczycielskich należy w szczególności: 

a) przedstawianie Dyrektorowi propozycję w zakresie szkolnego zestawu programów 

nauczania; 

b) przedstawianie Dyrektorowi propozycji w zakresie szkolnego zestawu 

podręczników; 

c) udział w opracowaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

d) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 

i profilaktycznych; 

e) opiniowanie przygotowanych w szkole własnych, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania; 

f) współpraca z innymi zespołami. 
 

§ 4 

Ocenianie 

1. W szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwalony przez Radę 

Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

a) Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) oparty jest na przepisach prawa 

oświatowego. 

b) WSO określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania sprawdzianu po klasie VI w Szkole Podstawowej nr 28 

w Zabrzu. 

c) Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 
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 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

 zachowanie ucznia. 

d) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

e) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez Wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. Ocena z zachowania ustalana jest przez 

Wychowawcę klasy zgodnie z kryteriami przyjętymi w szkole. 

f) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

 udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

 dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 

g) Wewnątrzszkolny System Oceniania obejmuje: 

 zakres oceniania wewnątrzszkolnego, czynności nauczyciela wykonywane 

w ramach WSO, w tym opisuje warunki i sposób informowania uczniów, ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

postępach i trudnościach w nauce, jego zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach; 

 zasady i kryteria oceniania uczniów; 

 określa przypadki i warunki zwolnienia ucznia przez Dyrektora szkoły z zajęć 

wychowania fizycznego i zajęć komputerowych; 

 opracowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; 

 ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i form 

przyjętych w szkole oraz formy śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zachowania; 

 wliczanie uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne 

lub religię czy etykę do średniej ocen rocznych oceny uzyskanej z tego 

przedmiotu; 

 zasady klasyfikowania, tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego; 

 procedurę ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zachowania; 

 zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego dla uczniów z klas IV – VI; 

 zasady przeprowadzania Sprawdzianu Szóstoklasistów; 
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 procedury oceniania zachowania ustalone przy współpracy wychowawcy, 

nauczycieli i uczniów oparte o szczegółowe kryteria oceniania zachowania; 

 określa warunki promocji do klasy programowo wyższej, w tym promocji 

z wyróżnieniem; 

 zapis, kiedy Rada Pedagogiczna może postanowić o powtórzeniu klasy przez 

ucznia klasy I – III. 

2. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów – w miarę posiadanych środków 

finansowych – uwzględniając zainteresowania uczniów, ich potrzeby rozwojowe, 

sugestie rodziców (prawnych opiekunów) i potrzeby szkoły. 

3. W celu udzielenia pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz trudności natury 

wychowawczej, szkoła respektuje opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – 

pedagogicznych oraz specjalistycznych. 
 

§ 5 

Współpraca z rodzicami 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki 

i profilaktyki poprzez: 

a) opiniowanie i konsultację przez Radę Rodziców podstawowych dokumentów 

regulujących funkcjonowanie szkoły, to jest Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania,  Szkolnego programu wychowawczego  i  Szkolnego programu 

profilaktyki oraz udział w procesie awansu zawodowego nauczycieli; 

b) pełną informację przekazywaną rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach 

w nauce i zachowaniu ich dzieci – poprzez wpisy w zeszytach korespondencji 

ucznia, konsultacje indywidualne, zebrania z rodzicami i inne formy informowania 

określone w WSO; 

c) kontakty z Radą Rodziców. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń edukacyjno – wychowawczych w danej klasie i szkole; 

b) zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi oceniania, przeprowadzania 

egzaminów, klasyfikowania i promowania uczniów; 

c) uzyskiwania – w trakcie zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych 

z wychowawcą lub nauczycielami – rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, 

jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności szkolnych; 

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci; 

3. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji 

na tematy wychowawcze powinny być organizowane zgodnie z opracowanym na dany 

rok szkolny harmonogramem. Inny termin spotkania rodzica z nauczycielem powinien 

być wcześniej między nimi ustalony. 

4. Wychowawca zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z harmonogramem spotkań 

na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym. Terminarz spotkań 

znajduje się na tablicy informacyjnej dla rodziców. 

5. Indywidualne spotkania rodziców (opiekunów prawnych) z nauczycielami uczącymi 

w szkole nie mogą odbywać się w czasie prowadzenia przez nich zajęć edukacyjnych 

oraz pełnionych dyżurów. 
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6. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mających trudności w nauce, zagrożonych 

ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz ocenami nieodpowiednimi i nagannymi 

z zachowania powinni utrzymywać stały kontakt ze szkołą, przynajmniej raz w miesiącu. 

7. Wybrane oddziałowe Rady Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły, która uchwala 

regulamin swej działalności zgodny ze Statutem Szkoły. 

8. Rada Rodziców ma prawo gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców 

oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 

9. Na miesiąc przed konferencją roczną lub śródroczną rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia muszą być poinformowani pisemnie o przewidywanej ocenie niedostatecznej 

z przedmiotu oraz nagannej ocenie z zachowania. Formy powiadomienia to: 

a) informacja w dzienniku lekcyjnym podpisana przez rodzica (prawnego opiekuna); 

b) list polecony wysłany pocztą. 

10. Wysłanie przez szkołę wniosku do Sądu ds. Nieletnich musi być poprzedzone 

powiadomieniem o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie. 

11. Rodzice mają obowiązek: 

a) posyłania dziecka do szkoły; 

b) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na piśmie; 

c) utrzymywania kontaktu ze szkołą w celu uzyskiwania informacji dotyczących 

postępów w nauce dziecka; 

d) obecności na zebraniach rodziców i konsultacjach indywidualnych oraz stawiania 

się do szkoły na wezwania w dokładnie określonym celu, telefoniczne lub wysłane 

listem poleconym; 

e) założenia dziecku zeszytu kontaktów z rodzicami (w przypadku uczniów 

sprawiających trudności wychowawcze strony powinny być ponumerowane 

i zawierać wzory podpisów rodziców); 

f) zapewnienia dziecku podstawowych podręczników i przyborów szkolnych zgodnie 

z realizowanym programem; 

g) dbania o codzienny wygląd i strój dziecka; 

h) zapewnienia dziecku warunków i miejsca oraz odpowiedniej atmosfery 

do odrabiania zadań domowych i nauki. 

12. W przypadku podejrzenia o wagarowanie ucznia wychowawca ma obowiązek 

natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów): 

a) telefonicznie; 

b) osobiście; 

c) za pośrednictwem pedagoga szkolnego; 

d) wysyłając list polecony z potwierdzeniem odbioru. 

Wybór sposobu powiadomienia pozostawia się Wychowawcy klasy. Rodzic (prawny 

opiekun) powinien niezwłocznie zgłosić się do szkoły i podpisać informację o wagarach 

znajdującą się w dokumentach wychowawcy klasy. 
 

ROZDZIAŁ III 

O r g a n y  s z k o ł y  i  i c h  k o m p e t e n c j e  
 

§ 1 

1. Podstawowymi organami szkoły są: 

a) Dyrektor szkoły; 

b) Rada Pedagogiczna; 
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c) Samorząd Uczniowski; 

d) Rada Rodziców. 

2. Organy szkoły mają swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji w granicach swoich 

kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku                       

(z późniejszymi zmianami) oraz wewnętrznymi regulaminami. 

3. Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie: 

a) planowania rozwoju szkoły; 

b) opracowania planu organizacji placówki; 

c) rozwiązywania sytuacji konfliktowych; 

d) organizacji imprez, uroczystości, konkursów, przetargów i zawodów. 

4. Bieżące kontakty między organami szkoły odbywają się bezpośrednio, za pośrednictwem 

Dyrektora szkoły lub osoby specjalnie do tego powołanej. 

5. W wypadku spraw, których zakres wykracza poza kompetencje danego organu lub gdy 

sprawy obejmują kompetencje kilku organów szkoły, wtedy zagadnienia te powinny być 

omawiane z udziałem reprezentantów zainteresowanych organów szkoły 

lub na wspólnych posiedzeniach tych organów. 

6. Wszelkie sprawy sporne mogące powstać pomiędzy organami szkoły rozwiązuje 

Dyrektor szkoły poprzez: 

a) organizację wspólnych posiedzeń zainteresowanych organów szkoły; 

b) przygotowanie przy pomocy radcy prawnego interpretacji prawnej spornego tematu; 

c) proponowanie rozwiązań kompromisowych. 
 

§ 2 

Dyrektor szkoły 

1. Kompetencje Dyrektora szkoły: 

a) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

b) współdziała z organem prowadzącym szkołę i organem nadzorującym w zakresie 

realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, określonych w Ustawie 

o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami); 

c) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach 

ich kompetencji oraz wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem; 

e) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 

z regulaminem; 

f) prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej; 

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

h) posiada uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych, takich jak Kodeks Pracy, 

ustawa „Karta Nauczyciela”, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 

roku (z późniejszymi zmianami) i innych oraz wykonuje inne zadania określone                 

w tych przepisach, którymi są między innymi: 

 sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków 

ich wszechstronnego harmonijnego rozwoju; 
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 podejmowanie decyzji administracyjnych w sprawie realizacji obowiązku 

szkolnego i innych w oparciu o przepisy Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 

września 1991 roku (z późniejszymi zmianami); 

 zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki; 

 pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli 

i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry 

pedagogicznej oraz oceniania tej kadry; 

i) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

j) występuje z wnioskami – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organizacji 

związkowych – w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień; 

k) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru; 

l) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego poza szkołą; 

m) zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza 

lub Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej; 

n) zwalnia ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

o) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu oraz egzaminów 

przeprowadzanych w szkole; 

p) motywuje nauczycieli do innowacji, podnoszenia kwalifikacji; 

q) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

r) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców o obowiązującym uczniów 

odpowiednim stroju szkolnym. 

2. Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności 

sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt  pracy  dydaktyczno – 

– wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej szkoły. W szczególności 

odpowiedzialny jest za: 

a) poziom i wyniki pracy dydaktyczno – wychowawczej; 

b) przygotowanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny; 

c) racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy, zgodną z potrzebami uczniów 

i środowiska szkolnego, zasadami higieny umysłowej, ładu i porządku 

oraz dyscypliny; 

d)  udzielanie nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy oraz ukierunkowanie 

ich wysiłku na systematyczne pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności 

zawodowych; 

e) motywowanie nauczycieli do innowacji i podnoszenia kwalifikacji; 

f) wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, stwarzanie warunków 

oraz umożliwienie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego; 

g) tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na zasadach wzajemnej życzliwości 

i szacunku; 

h) zaspokajanie kulturalnych i zdrowotnych potrzeb uczniów oraz organizowanie 

ich czasu wolnego w ramach programowej działalności szkoły; 
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i) zapewnienie uczniom i nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należytych 

warunków higieniczno – sanitarnych, bezpieczeństwa i opieki na terenie 

podlegającym szkole, jak również w czasie zajęć organizowanych poza szkołą; 

j) majątek szkoły i prawidłowe powierzanie odpowiedzialności materialnej 

za poszczególne składniki majątkowe podległym sobie pracownikom; 

k) współpracę szkoły z innymi placówkami oświatowo - kulturalnymi i organizacjami 

związkowymi; 

l) dokumentację szkolną; 

m) podział funduszu socjalnego zgodnie z Regulaminem ZFŚS i ścisłą współpracę w tej 

sprawie z upoważnionym  przedstawicielem związków zawodowych oraz z zespołem 

doradczym d/s socjalnych; 

n) ustalenia szkolnego zestawu podręczników; 

o) dopuszczenie zaproponowanego przez nauczycieli programu nauczania do użytku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

p) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

na ternie szkoły; 

q) Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje Wicedyrektora szkoły. 
 

§ 3 

Wicedyrektor szkoły 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko Wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Główne zadania Wicedyrektora: 

a) podczas nieobecności w pracy Dyrektora przejmuje uprawnienia zgodnie 

z jego kompetencjami; 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

c) sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk w klasach I – III; 

d) nadzoruje realizację nauczania indywidualnego w klasach I – III; 

e) wnioskuje do Dyrektora o podwyższenie dodatku motywacyjnego nauczycielom 

za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nagród i odznaczeń dla nauczycieli, a także 

kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje; 

f) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących uczniów, nie rozstrzygnięte przez 

uczniów i wychowawców klas, 

g) wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez Dyrektora szkoły; 

h) zgłasza wnioski i zadania do planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny; 

i) we współpracy z Dyrektorem planuje ewaluację; 

j) wpływa na nauczycieli, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie 

pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

k) czuwa nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz pracą 

organizacji uczniowskich w szkole; 

l) przeprowadza inwentaryzację szkoły – pełniąc funkcję przewodniczącego – w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora; 

m) przygotowuje projekty następujących dokumentów: tygodniowy rozkład zajęć 

szkolnych, kalendarz imprez szkolnych, zakres czynności dla nauczycieli. 
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4. Szczegółowy zakres obowiązków Wicedyrektora określa Dyrektor w przydziale 

czynności. 
 

§ 4 

Rada Pedagogiczna 

1. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

a) jako organ kolegialny szkoły ma decydujący wpływ na realizację jej zadań 

statutowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki; 

b) w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole; przewodniczącym 

Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły; 

c) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne 

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej; 

d) Rada Pedagogiczna – w ramach kompetencji stanowiących – zatwierdza: 

 plany pracy szkoły,  

 programy: wychowawczy i profilaktyki, 

 wewnątrzszkolny system oceniania,  

 wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

 zmiany lub tekst jednolity statutu; 

e) udziela zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego; 

f) cofa zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego; 

g) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 

h) wybiera swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej i reprezentacji szkoły 

na zewnątrz; 

i) podejmuje uchwały w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły; 

j) ustala organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; 

k) opiniuje:  

 organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

 projekt planu finansowego szkoły, 

 wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

 programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

w szkole, 

 dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

 przydział nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

l) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę 

bieżących potrzeb; 

m) zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi Dyrektor szkoły; 
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n) nie rzadziej niż dwa razy w roku Rada Pedagogiczna zapoznaje 

się z przedstawionymi przez Dyrektora szkoły ogólnymi wnioskami wynikającymi 

ze sprawowanego przezeń nadzoru; 

o) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków; 

p) członkowie i przewodniczący są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców 

(prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

q) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane; 

r) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej 

funkcji kierowniczej w szkole; 

s) w przypadkach określonych w podpunkcie „t” organ prowadzący szkołę 

lub Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 

14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej; 

t) Rada Pedagogiczna działa zgodnie ze swoim regulaminem, który musi być zgodny 

ze Statutem Szkoły. 
 

§ 5 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów, wybraną spośród 

przedstawicieli klas I – VI (także oddziału przedszkolnego, jeżeli rodzice wyrażą taką 

chęć). W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranym 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

2. Kompetencje Rady Rodziców: 

a) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

b) w porozumieniu z Dyrektorem szkoły decyduje o obowiązującym uczniów 

odpowiednim stroju szkolnym; 

c) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny program wychowawczy 

i Szkolny program profilaktyki; 

d) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania; 

e) opiniuje szkolny zestaw podręczników; 

f) opiniuje projekt Planu Finansowego; 

g) opiniuje decyzje Dyrektora szkoły o dopuszczeniu stowarzyszeń do działalności 

na terenie szkoły; 

h) wyraża opinie o pracy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego; 

i) w celu wspierania swej działalności statutowej gromadzi środki z dobrowolnych 

składek rodziców oraz innych źródeł; 

j) działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który musi być zgodny 

ze Statutem Szkoły. W regulaminie tym zawarty jest zakres kompetencji Rady 

Rodziców. 
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§ 6 

Samorząd uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania 

organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez uczniów w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

Regulamin Samorządu musi być zgodny ze Statutem Szkoły.  

2. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

a) Samorząd Uczniowski może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 prawo do zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami 

i stawianymi wymaganiami; 

 prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania 

i zaspokajania własnych potrzeb; 

 prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

 prawo organizowania – w porozumieniu z Dyrektorem szkoły – działalności 

kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki; 

 prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem Samorządu Uczniowskiego; 

 w celu wspierania swojej działalności statutowej może gromadzić środki 

finansowe na rzecz szkoły, np. z organizowanych dyskotek, kiermaszy 

okolicznościowych, festynów. 
 

§ 7 

Zasady współdziałania organów oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swych kompetencji określonych ustawą oraz szczegółowo w Statucie Szkoły. 

1. Organy szkoły mogą porozumiewać się między sobą i wymieniać informacje 

o podejmowanych działaniach i decyzjach na specjalnie zwołanych – na wniosek jednego 

z organów – zebraniach. 

2. W przypadku zaistniałego konfliktu między organami szkoły mediatorem jest Dyrektor, 

który powołuje sześcioosobową komisję, składającą się z: 

 Dyrektora szkoły, 

 dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, 

 dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 

 przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego. 

Komisja rozpatruje przyczyny konfliktu, a jej decyzje zapadają w ciągu 14 dni. 

3. W razie, gdy podmiotem sporu jest Dyrektor, sprawę konfliktu rozwiązuje organ 

prowadzący szkołę. 
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ROZDZIAŁ IV 

O r g a n i z a c j a  s z k o ł y  
 

§ 1 

1. Praca szkoły przebiega zgodnie z przepisami MEN w sprawie organizacji roku 

szkolnego,  które   określają   terminy rozpoczęcia  i  zakończenia  zajęć   dydaktyczno – 

– wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich. Rok szkolny 

podzielony jest na dwa semestry. Pierwszy rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, 

a kończy się przed feriami zimowymi. Drugi semestr rozpoczyna się po feriach 

zimowych i kończy się w czerwcu, w ostatnim dniu zajęć lekcyjnych. 

2. Dopuszczalny jest inny podział roku szkolnego na semestry i czas ich trwania, jednak 

zmiany te muszą być zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną po uprzednim pozytywnym 

zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

3. 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. 

4. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych i klasach I – VI 

powinna w zasadzie wynosić do 24 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej 

klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, przerwa 

śniadaniowa – 15 minut, a przerwa obiadowa – 20 minut. Godzina zajęć w oddziałach 

przedszkolnych trwa 60 minut. 

6. Czas trwania zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując 

ogólny, tygodniowy czas zajęć. 

7. Rada Pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może podjąć 

uchwałę, w której ustali się inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej niż jedna 

godzina zegarowa), zachowując ogólny, tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie 

ramowego planu nauczania. 

8. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone po lub przed 

zajęciami lekcyjnymi. Liczba uczniów w: 

 kołach – od 12 uczestników, 

 grupie gimnastyki korekcyjnej – 2 do 5 uczniów, 

 grupie logopedycznej – 2 do 4 uczniów, 

 zespole dydaktyczno – wyrównawczym – 2 do 8 uczniów. 

9. Organizację szkoły na dany rok szkolny przygotowuje Dyrektor szkoły w formie arkusza 

organizacyjnego uwzględniającego szkolny plan nauczania. Arkusz ten przedstawia 

do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców. Po uzyskaniu tych opinii 

przedkłada go organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia. 

10. Arkusz organizacyjny, o którym mowa w punkcie 9. przygotowywany jest do dnia 

30 kwietnia, a zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do dnia 25 maja każdego 

roku. 

11. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: 

 liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 
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 liczbę oddziałów i uczniów, 

 ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę, 

 przydział nauczycieli do klas, 

 liczbę zajęć lekcyjnych przyznanych każdemu nauczycielowi, 

 liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, 

w podziale na stopnie awansu zawodowego, 

 wskazanie przez dyrektora najbliższych terminów złożenia przez nauczycieli 

wniosków o podjęcie postępowania w ramach awansu zawodowego. 

12. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor szkoły – z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy – ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

rozkład stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

13. Podział na grupy jest obowiązkowy: 

a) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zajęć komputerowych – w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, 

b) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów, z tym że przy podziale należy uwzględnić stopień 

zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia mogą być prowadzone w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, 

c) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, 

o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

14. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących 

nie więcej niż 26 uczniów. Zajęcia mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla 

chłopców i dziewcząt. Dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

15. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub 26 uczniów, podziału 

na grupy na zajęciach, o których mowa w punkcie 13 a), 13 b), 14. można dokonać 

za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

16. Podstawową formą pracy w klasach IV – VI są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 

17. W klasach I – III zajęcia edukacyjne mogą odbywać się na terenie szkoły oraz poza 

terenem szkoły np. w parku, na ogródkach działkowych itp., zgodnie z planem pracy 

przygotowanym dla danego oddziału. 

18. Zajęcia wychowania fizycznego mogą odbywać się na terenie szkoły i poza terenem 

szkoły w sąsiadującym z nim parku, zgodnie z planem pracy przygotowanym dla danego 

oddziału. 

19. W miarę potrzeb w szkole organizowane są apele, w czasie których społeczności 

uczniowskiej przekazywane są bieżące informacje dotyczące życia szkoły. 
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§ 2 

Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy 

rodziców (prawnych opiekunów), szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, których liczebność nie powinna 

przekraczać 25 uczniów. 

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – III, 

w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin wielodzietnych, 

niepełnych, wychowawczo zaniedbanych i dzieci z rodzin zastępczych. 

4. Praca w świetlicy rozpoczyna się o godzinie 6:30, a kończy o godzinie 16:00. 

5. Szczegółowe zasady organizacji, korzystania, odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej 

określa Regulamin Pracy Świetlicy. 

6. Pracownicy świetlicy szkolnej sprawują opiekę nad klasami, które w wyjątkowych 

przypadkach mogą przebywać w świetlicy szkolnej. Organizują dla nich zajęcia 

świetlicowe, a fakt realizacji zajęć odnotowują w dzienniku lekcyjnym danej klasy. 

7. Pracę świetlicy organizuje powołany przez Dyrektora Kierownik świetlicy. 

8. Do zadań Kierownika świetlicy należy między innymi: 

a) organizacja i koordynacja pracy świetlicy i stołówki szkolnej; 

b) sprawowanie nadzoru nad pracą wychowawców świetlicy; 

c) organizowanie dożywiania w stołówce szkolnej; 

d) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. 

9. Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika świetlicy określa Dyrektor szkoły. 

10. Wszystkie zajęcia świetlicy prowadzone w grupach wychowawczych powinny 

być dokumentowane w dziennikach zajęć świetlicy. 

11. Zadania wychowawców świetlicy: 

a) organizowanie dla wychowanków zajęć sportowo – rekreacyjnych, dydaktycznych 

i opiekuńczych; 

b) pomoc w przygotowywaniu się uczniów do lekcji i wykonywaniu zadań domowych; 

c) organizowanie dożywiania w stołówce szkolnej; 

d) organizowanie opieki podczas przerw obiadowych dla uczniów spożywających 

posiłek na stołówce; 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami 

w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

12. Uczniowie nie uczęszczający na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, wychowanie 

do życia w rodzinie w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub w bibliotece 

pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły. 

Nauczyciel świetlicy lub bibliotekarz prowadzą frekwencję uczniów zwolnionych z zajęć 

(np. religia, wychowanie do życia w rodzinie), przekazują informację wychowawcy, 

który wprowadza ją do dziennika klasy pisząc literkę „Z” na znaku nieobecności, a tym 

samym potwierdza obecność ucznia na zaplanowanych przez szkołę zajęciach 

zastępczych. 

W przypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczniowie ci są zwalniani do domu 

na wcześniejszy pisemny wniosek rodziców do Dyrektora szkoły. 

13. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów 

szkoła organizuje stołówkę szkolną. Prowadzeniem dokumentacji dotyczącej organizacji 
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dożywiania w szkole zajmuje się Kierownik wraz z wychowawcami świetlicy 

pod nadzorem Dyrektora. 

14. Fundusze na dożywianie szkoła uzyskuje z indywidualnych wpłat rodziców, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie i darczyńców. 

15. Stawkę żywieniową ustala co roku komisja przetargowa. 

16. W skład w/w komisji wchodzi Wicedyrektor szkoły, pracownik administracji i Kierownik 

świetlicy. 

17. Wyboru firmy dostarczającej posiłki do szkolnej stołówki dokonuje na zasadzie przetargu 

komisja, o której mowa w punkcie 16. 
 

§ 3 

Szatnia szkolna – szafki uczniowskie 

1. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z szafek uczniowskich. 

2. Uczniowie korzystający z szafek są zobowiązani dbać o ich czystość i porządek. 

3. W szafce uczniowie powinni pozostawiać odzież wierzchnią oraz obuwie, w którym 

chodzą po dworze. 

4. Uczniowie nie powinni pozostawiać w szafce cennych przedmiotów oraz pieniędzy. 

5. Każda klasa ma swój, przydzielony na początku roku szkolnego, zestaw szafek. 

6. Kradzieże i niszczenie mienia pozostawionego w szafkach podlegają karze zgodnie                 

ze Statutem szkoły.  

§ 4 

Biblioteka szkolna 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią, dostępna w wyznaczonych 

godzinach dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkoły. Z biblioteki mogą również 

korzystać rodzice (prawni opiekunowie) uczniów oraz inni pracownicy szkoły. Każda 

osoba korzystająca z zasobów bibliotecznych musi być zapoznana z regulaminem 

biblioteki i mieć założoną kartę biblioteczną. 

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji zadań 

dydaktyczno – wychowawczych szkoły i uczestniczącą w przygotowaniu użytkowników 

do samokształcenia i edukacji ustawicznej. 

3. Nauczyciel – bibliotekarz spełnia zadania typu administracyjno – technicznego związane 

z organizacją pracy bibliotecznej, a więc gromadzeniem, opracowaniem i konserwacją 

zbiorów oraz ich udostępnianiem, a także planowaniem, sprawozdawczością i statystyką 

czytelnictwa. Nauczyciel – bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy 

w dydaktyczno – wychowawczej pracy szkoły i jest członkiem Rady Pedagogicznej. 

Poprzez współpracę z rodzicami i placówkami pozaszkolnymi wpływa na rozwój 

czytelnictwa w środowisku. 

4. Organizacja biblioteki szkolnej: 

a) Dyrektor  szkoły  sprawuje bezpośredni  nadzór  nad biblioteką i pracą  nauczyciela – 

– bibliotekarza, zapewnia odpowiednie pomieszczenia i ich wyposażenie, 

warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo, funkcjonalność i nienaruszalność 

mienia. 

b) Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor w taki sposób, by umożliwić dostęp 

do jej zbiorów podczas zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu. 

c) Środki finansowe potrzebne na funkcjonowanie biblioteki w ramach określonych 

budżetem szkoły zapewnia Dyrektor; działalność biblioteki może być dotowana 
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przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców. Wydatki biblioteczne obejmują 

zakupy nowych książek, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, 

materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych, a także innych wynikających 

z rocznego planu pracy biblioteki. 

d) Na wniosek Dyrektora szkoły w bibliotece co najmniej raz na 5 lat przeprowadza 

się skontrum zbiorów. 

5. Funkcje biblioteki szkolnej: 

 służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

 stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących 

się w szkole; 

 jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciel – bibliotekarz 

oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów; 

 pełni w szkole rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

6. Zadania pracownika biblioteki: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

b) udostępnianie zbiorów czytelnikom; 

c) prowadzenie poradnictwa czytelniczego; 

d) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczo – medialnej;  

e) prowadzenie dokumentacji biblioteki; 

f) rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów, między innymi 

poprzez organizowanie dla młodzieży imprez czytelniczych, konkursów mających 

na celu upowszechnianie czytelnictwa; 

g) sporządzanie zestawień wyników czytelnictwa; 

h) współpraca z rodzicami uczniów, szkolnymi organizacjami, kołami zainteresowań; 

i) współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i instytucjami kultury; 

j) współpraca z nauczycielami i wychowawcami; 

k) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł; 

l) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną; 

m) gromadzenie, przechowywanie i wypożyczanie podręczników szkolnych, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

7. Nauczyciele – bibliotekarze: 

 wykorzystują różnorodne formy wizualnej informacji i promocji książki, 

pogłębiające nawyk czytania i uczenia się; 

 otaczają opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych; 

 wspierają uczniów mających trudności w nauce i sprawiających kłopoty 

wychowawcze; 

 pełnią opiekę nad uczniami nie uczęszczającymi na dodatkowe zajęcia edukacyjne 

lub religię, wychowanie do życia w rodzinie, którzy w czasie tych zajęć przebywają 

w bibliotece. Bibliotekarz prowadzi frekwencję uczniów zwolnionych z zajęć 

(np. religia, wychowanie do życia w rodzinie), przekazują informację wychowawcy, 

który wprowadza ją do dziennika klasy pisząc literkę „Z” na znaku nieobecności, 

a tym samym potwierdza obecność ucznia na zaplanowanych przez szkołę zajęciach 

zastępczych.  
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8. Praca biblioteki przebiega w oparciu o własne, roczne plany pracy, które 

po zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną włączone są do rocznych 

planów pracy szkoły. 

9. Biblioteka posiada regulamin określający zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni. 
 

§ 5 

Szkolny plac zabaw 

1. Właścicielem Placu zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Szkoła 

Podstawowa nr 28 w Zabrzu. 

2. Plac zabaw jest czynny od godziny 10
00

 do zmroku, korzystanie i przebywanie 

po zmroku jest zabronione. 

3. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 2,5 do 12 lat. 

4. Dzieci  na terenie  Placu  zabaw mogą  przebywać  wyłącznie  pod opieką  nauczycieli – 

–wychowawców lub rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo dziecka. 

5. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem, 

przy zastosowaniu się do zaleceń nauczyciela. 

6. Gry i zabawy ruchowe mogą odbywać się na wyznaczonej, bocznej części terenu Placu 

zabaw. 

7. Na terenie Placu zabaw zabrania się: 

a) niszczenia urządzeń zabawowych, 

b) niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu, 

c) wprowadzania zwierząt (psów i kotów), 

d) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, 

e) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających, 

f) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji 

chemicznych, 

g) wchodzenia na elementy dachowe urządzeń zabawowych. 

8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać 

Dyrektorowi Szkoły. 

9. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą 

odpowiedzialność materialną. 

10. Dyrektor Szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z Placu zabaw poza 

zorganizowanymi zajęciami szkolnymi. 
 

ROZDZIAŁ V 

N a u c z y c i e l e  i  i n n i  p r a c o w n i c y  s z k o ł y  
 

§ 1 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania wymienionych w punkcie 1. pracowników reguluje Karta 

Nauczyciela i Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania 

określają odrębne przepisy. 
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4. Zakres zadań pracowników szkoły określany jest każdorazowo w przydziałach 

czynności. 

5. Dyrektor szkoły, przed dopuszczeniem do pracy pracownika, zapoznaje 

go z obowiązkami i przepisami BHP obowiązującymi w szkole. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

7. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą; odpowiedzialny 

jest za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów będących pod jego opieką. 

Szczegółowy zakres czynności nauczyciela w danym roku szkolnym zawiera arkusz 

organizacyjny szkoły oraz zapisy w księdze protokołów Rady Pedagogicznej określające 

dodatkowe obowiązki nauczyciela. 

8. Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską 

o ich zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej uczniów. 

9. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel: 

a) realizuje zajęcia dydaktyczne i wychowawcze uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania uczniów; 

b) realizuje podstawę programową kształcenia i wychowania; 

c) osiąga w stopniu optymalnym cele ustalone w podstawie programowej, szkolnym 

programie wychowawczym, szkolnym programie profilaktyki i planie pracy szkoły; 

d) w pełni wykorzystuje czas przeznaczony na prowadzenie zajęć, systematycznie 

przygotowuje się do zajęć; 

e) dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

f) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje 

do dyrektora szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację klasopracowni; 

g) wspiera swoja postawą i działaniami rozwój psychofizyczny uczniów i ich zdolności 

oraz zainteresowania; 

h) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb ucznia; 

i) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów; 

j) informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, wychowawcę klasy, Dyrekcję, 

a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich 

uczniów; 

k) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych 

w szkole i poza nią; 

l) prowadzi prawidłowo dokumentację z prowadzonych zajęć edukacyjnych; 

m) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych 

w nauczaniu swojego przedmiotu; 

n) wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku; 

o) przedstawia dyrektorowi program nauczania; 

p) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej swoich uczniów; 

q) decyduje o treści programu prowadzonych przez siebie zajęć pozalekcyjnych; 

r) na prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych 

dla swoich uczniów; 

s) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć i dyżurów; 

t) pełni dyżury zgodnie z harmonogramem; 
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u) odpowiada za zniszczenia lub stratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego 

mu przez Dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru 

czy zabezpieczenia. 

10. Nauczyciele uczestniczą w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej. 

11. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

12. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe oraz inne 

zespoły problemowo – zadaniowe, stosownie do bieżących potrzeb. 

13. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zwany „liderem”, powoływany przez Dyrektora 

szkoły na wniosek zespołu. 
 

§ 2 

Wychowawca klasy 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi zwanemu – Wychowawcą klasy. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawstwa winny 

być sprawowane przez tę samą osobę przez cały tok nauczania (klasy I – III i IV – VI). 

3. W celu zapewnienia ciągłej opieki wychowawczej tworzy się funkcję zastępcy 

wychowawcy. Nauczyciel, któremu powierzono tę funkcję wypełnia wszystkie zadania 

Wychowawcy klasy w przypadku nieobecności Wychowawcy klasy. 

4. Zadaniem Wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

b) realizowanie zadań wynikających z planu wychowawczego klasy opracowanego 

na podstawie Szkolnego programu wychowawczego i Szkolnego programu  

profilaktyki; 

c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie zaistniałych w zespole 

konfliktów. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 4: 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

b) wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) planuje i organizuje 

różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski; 

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

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

uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych 

trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki; 

d) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne); 

e) ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków; 

f) odpowiada za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie; 

g) powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną                      

z poszczególnych przedmiotów oraz oceną nieodpowiednią lub naganną                                 

z zachowania na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną; 

h) utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu: 
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 poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

 współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w działaniach 

wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymania od rodziców pomocy w swojej 

pracy wychowawczej, 

 włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

 nadzorowania wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów; 

i) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

j) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologicznej w swojej pracy 

wychowawczej od Dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę; 

k) odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków 

będących w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno – wychowawczej; 

l) ma prawo stanowić (przy współpracy z uczniami i ich rodzicami lub prawnymi 

opiekunami) własne formy nagradzania wychowanków; 

m) spotyka się z rodzicami uczniów na zebraniach i wywiadówkach organizowanych 

zgodnie z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem: 

 informację o spotkaniu z rodzicami przekazuje się zainteresowanym poprzez 

wpis w zeszycie korespondencji ucznia co najmniej na 3 dni przed planowanym 

terminem; 

 w wywiadówkach i zebraniach mogą uczestniczyć za zgodą wychowawcy inne 

osoby; 

 całoroczny harmonogram spotkań przedstawiany jest rodzicom (prawnym 

opiekunom) na pierwszym spotkaniu we wrześniu oraz wywieszany na tablicy 

informacyjnej. 
 

§ 3 

Pedagog szkolny 

1. Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawuje Pedagog szkolny, 

do obowiązków którego należy w szczególności: 

a) rozpoznawanie sytuacji ucznia: jego uzdolnień, zainteresowań, trudności, 

niepowodzeń; 

b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

c) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio 

do rozpoznanych potrzeb; 

d) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli; 

e) podejmowanie wobec uczniów z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) 

i nauczycieli działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających ze szkolnego 

programu wychowawczego, szkolnego programu profilaktyki i programu promocji 

zdrowia; 

f) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających ze 

Szkolnego programu wychowawczego i Szkolnego programu profilaktyki, działanie 
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na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

g) prowadzenie zajęć wynikających ze szkolnego programu wychowawczego                          

i szkolnego programu profilaktyki; 

h) udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni 

psychologiczno – pedagogicznej ; 

i) współpraca na bieżąco z Dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Policji, 

higienistką, MOPR-em, świetlicą szkolną, kuratorem sądowym w rozwiązywaniu 

pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych; 

j) składanie okresowej informacji Radzie Pedagogicznej na temat trudności 

wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły z uwzględnieniem 

podjętych działań i uzyskanych efektów końcowych; 

k) opracowaniu szkolnego rocznego planu pracy pedagoga na podstawie Szkolnego 

programu wychowawczego i Szkolnego programu profilaktyki; 

l)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej;  
 

§ 4 

Logopeda 

1. Opiekę logopedyczną nad uczniami sprawuje logopeda, do obowiązków którego należy 

w szczególności: 

a) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 

mowy głośnej i pisma; 

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

pomocy logopedycznej; 

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne; 

e) organizowanie i prowadzenie różnych form pedagogizacji logopedycznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

f) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających ze 

szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki; 

g) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej;  

2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia prowadzi nauczyciel 

posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej. Liczba 

uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów. 

3. O udzieleniu pomocy logopedycznej uczniowi decyduje Dyrektor na wniosek złożony 

przez: 

a) rodziców bądź nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia, 
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b) pedagoga, 

c) logopedy, 

d) poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Korzystanie z pomocy logopedycznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu złagodzenia bądź 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy. 

O zakończeniu udzielania pomocy decyduje Dyrektor szkoły na wniosek rodziców 

lub nauczyciela prowadzącego zajęcia logopedyczne. 
 

§ 5 

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale 

przedszkolnym i szkole 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły i oddziału 

przedszkolnego, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w oddziale przedszkolnym 

i szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

a) z niepełnosprawności; 

b) z niedostosowania społecznego; 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) ze szczególnych uzdolnień; 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

f) z zaburzeń komunikacji językowej; 

g) z choroby przewlekłej; 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

i) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 

w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.  

6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

oraz specjaliści w szczególności psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

a) rodzicami uczniów; 

b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

d)  innymi przedszkolami, szkołami; 
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e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia; 

b) rodziców ucznia; 

c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

d) Dyrektora szkoły; 

e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

f) poradni; 

g) asystenta edukacji romskiej; 

h) pomocy nauczyciela; 

i) pracownika socjalnego; 

j) asystenta rodziny; 

k) kuratora sądowego. 

9. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

a) klas terapeutycznych; 

b) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

e) porad i konsultacji; 

f) warsztatów. 

10. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana 

w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 

a)   zajęć rozwijających uzdolnienia; 

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

c) porad i konsultacji. 

11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

12. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia 

dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 

13. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w przedszkolu i szkole rozpoznają odpowiednio 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości 

psychofizyczne uczniów, w tym ich uzdolnienia i zainteresowania. 

14. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą w szczególności: 

a) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza szkolna); 

b) w szkole obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na 

celu rozpoznawanie u uczniów 

- trudności w uczeniu się, w tym  - w przypadku uczniów klas I – III szkoły 

podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub 

- szczególnych uzdolnień  

15. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – 
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pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie 

udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:  

a) w przypadku szkoły – Wychowawcę klasy; 

b) w przypadku oddziałów przedszkolnych – Dyrektora szkoły. 

16. Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły, o których mowa w ust.15, informuje innych 

nauczycieli, wychowawców i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką 

potrzebę. 

17. W przypadku stwierdzenia przez Wychowawcę klasy lub Dyrektora szkoły, że konieczne 

jest objęcie ucznia pomocą pedagogiczno – psychologiczną w formach, o których mowa 

w ust.9 i 10, odpowiednio Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły planują i koordynują 

udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalają formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane. 

18. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, o której mowa w ust.9 pkt. b) – d) i ust.10 pkt a) – b) Dyrektor szkoły 

ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone 

na realizację tych form. 

19. Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły, planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz – w zależności  od 

potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, poradnią i innymi 

osobami, o których mowa w ust.8. 

20. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

w przedszkolu lub szkole odpowiednio Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły  planując 

udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej, uwzględnia wnioski 

dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

21. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust.17 osobę, zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom. 

22. Przepisy zawarte w ust. 15 – 21 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, 

z tym, że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach. 

23. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w przedszkolu i szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, 

a w przypadku form , o  których mowa w ust.9 pkt. a) – d) i ust.10 pkt. a) – b) – a także 

okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 

realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w odrębnych przepisach. Ponadto, 

formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar 

godzin są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami. 

24. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy pedagogiczno – 

psychologicznej prowadzą dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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25. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się 

rodziców ucznia. 

26. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców 

ucznia. 

27. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oddziale przedszkolnym i szkole zapewniają 

poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli 

28. Szkoła utrzymuje stały kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

29. Do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kierowani są uczniowie mający trudności 

w nauce oraz trudności natury wychowawczej po uprzednio zorganizowanej pomocy 

przez wychowawcę klasy i pedagoga oraz konsultacji z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) ucznia. Wniosek do PPP o badanie składają rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia. 

30. Nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny uczestniczą w kursach i warsztatach 

organizowanych przez poradnię. 

31. Szkoła współdziała ze Strażą Miejską, Wydziałem Rodzinnym i ds. Nieletnich Sądu 

Rejonowego w Zabrzu oraz kuratorem sądowym i rejonowym. 
 

ROZDZIAŁ VI 

U c z n i o w i e  s z k o ł y  
 

§ 1 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 28 

w Zabrzu ustalonym uchwałą Rady Miejskiej. Za zgodą Dyrektora do szkoły mogą 

uczęszczać uczniowie spoza obwodu. 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat i trwa do ukończenia szkoły, 

nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 

osiemnaście lat. Kurator oświaty może zwolnić ucznia z obowiązku szkolnego w chwili 

ukończenia szesnastu lat na uzasadniony wniosek Dyrektora szkoły. Na wniosek 

rodziców dziecko, które przed 1 września ukończyło sześć lat, może rozpocząć naukę 

w szkole po dopełnieniu koniecznych formalności. 

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny nie może być skreślony z listy uczniów. 

4. Dziecko w wieku lat pięciu jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym prowadzonym przez szkołę. 

5. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego. 

6. Dziecko pięcioletnie jest rejestrowane w szkole w kwietniu tego roku, w którym 

następuje rozpoczęcie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Rejestracja 

ta odbywa się na podstawie wniosku wypełnianego przez rodzica (prawnego opiekuna). 

7. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor 

szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dziecko, które 

zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku realizacji 

przygotowania przedszkolnego. 
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8. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

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

9. Decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły, 

w obwodzie której dziecko mieszka po przedstawieniu opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

10. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej. 

11. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor szkoły, w obwodzie której 

dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza 

szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej 

formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły 

lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych 

przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego. 

12. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu 

i przedszkolnemu są zobowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły / oddziału 

przedszkolnego; 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

d) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny i obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego poza szkołą warunków nauki określonych 

w zezwoleniu Dyrektora szkoły. 

13. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 

w obwodzie szkoły. 

14. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

15. Nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwiają rodzice lub opiekunowie najpóźniej 

do tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły w zeszycie korespondencji z rodzicami. 

16. Uczniowie przyjmowani z innych szkół muszą przedstawić ostatnie świadectwo szkolne 

oraz dokumenty związane z przeniesieniem z innej szkoły. 
 

§ 2 

Prawa i obowiązki uczniów 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) rozwijania w szkole w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów 

oraz zdolności umysłowych i fizycznych; 

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

i bezpieczeństwa pracy; 

c) bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych                        

i ćwiczeniowych; 

d) opieki wychowawczej i zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, 

ochrony przed wszelkimi formami fizycznej lub psychicznej przemocy; 

e) poszanowania godności własnej; 

f) tolerancji w zakresie wyrażania własnych myśli oraz spraw religijnych – jeśli 

nie narusza tym dobra innych osób; 

g) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym; 
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h) jawnej i prowadzonej na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów, bycia 

ocenianym zgodnie z obowiązującym WSO; 

i) zapoznania się z obowiązującymi w szkole regulaminami i przepisami, przede 

wszystkim z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i kryteriami oceny 

z zachowania; 

j) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego; 

k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych 

i biblioteki w czasie planowych zajęć dydaktycznych; 

l) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i możliwość zrzeszania 

się w organizacjach działających w szkole; 

m) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

n) pomocy w przygotowaniu go do konkursów i olimpiad; 

o) korzystania z pomocy materialnej i stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

p) wypoczynku w dłuższe weekendy, ferie i dni świąteczne, na które nie zadaje się prac 

domowych; 

q) bieżącej informacji o życiu szkoły (m.in. nagrody, kary) przekazywanej na apelach 

porządkowych; 

r) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

s) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z programów nauczania 

oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasadach oceniania 

zachowania; 

t) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

u) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

v) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych 

opiekunów); 

w) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego (zaświadczenie lekarza specjalisty) 

w ciągu jednego semestru, jednego roku lub całego cyklu kształcenia; 

x) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych (rocznych), w tym  

ocenach niedostatecznych, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej; 

y) poprawy ocen śródrocznych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem 

przedmiotu, a jednej lub dwóch ocen rocznych na egzaminie poprawkowym; 

z) dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w Dniu Dziecka. W tym dniu podejmowane 

są działania o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, realizujące potrzebę 

dziecka do aktywnego wypoczynku i zabawy, sprzyjające zdrowiu, rozwijaniu 

i doskonaleniu sprawności ruchowej uczniów (zawody sportowe); 

aa) odwołania się w przypadkach łamania jego praw zawartych w Statucie Szkoły 

do wychowawcy, Dyrektora szkoły, Rzecznika Praw Ucznia. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

b) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę oraz rzetelnie pracować 

nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczać na zajęcia wynikające 

z planu zajęć przybywając na nie punktualnie; 
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c) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych, uważać, nie rozmawiać 

z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez 

nauczyciela; 

d) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, odrabiać prace zadane przez 

nauczyciela do wykonania w domu; 

e) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń 

zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia od dnia powrotu na zajęcia; 

usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka; 

f) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

g) dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzyć jej autorytet; 

h) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią; 

i) dbać o piękno mowy ojczystej; 

j) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów 

i innych pracowników szkoły; 

k) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów – uczeń nie pali tytoniu, nie pije 

alkoholu, nie zażywa środków odurzających; 

l) dbać o ład i porządek w szkole; 

m) troszczyć się o mienie szkolne – za zniszczenia odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice, którzy są zobowiązani osobiście naprawić zniszczone mienie, 

pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego;  

n) podporządkowywać się nakazom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli 

oraz ustaleniom Samorządu Klasowego i Uczniowskiego; 

o) podporządkowywać się ustaleniom Dyrektora szkoły w sprawie korzystania 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, tj. mieć wyłączony 

i schowany telefon komórkowy na zajęciach lekcyjnych, nie bawić się nim podczas 

lekcji; 

p) zachowywać się właściwie w czasie przerw i podporządkowywać się poleceniom 

nauczycieli dyżurujących; 

q) brać udział w pracach społecznych na rzecz szkoły, środowiska; 

r) stwarzać atmosferę życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim 

przejawom przemocy, brutalności, a także zarozumialstwu, plotkarstwu, lizusostwu; 

s) przestrzegać następujących zasady ubierania się na terenie szkoły: 

 wygląd ucznia ma być schludny i estetyczny; 

 obowiązuje obuwie zmienne; 

 w dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym; 

 dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii; 

 na dyskotekach i zabawach tanecznych uczniowie ubierają się w stosowne 

na tę okazję stroje; 

Na terenie szkoły zabrania się uczniom: 

 noszenia bluzek odsłaniających dekolt, brzuch i plecy; 

 stosowania jakichkolwiek elementów makijażu; 

 malowania paznokci; 

 noszenia kolczyków w pępku, w nosie, na języku, na ustach i łuku brwiowym, 

a u chłopców także w uszach; 
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 farbowania włosów i noszenia ekstrawaganckich fryzur; 

 noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami 

propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję, mogące świadczyć 

o przynależności do nieformalnych grup młodzieżowych; 

 chodzenia po szkole w odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze) oraz w nakryciach 

głowy (czapki, kaptury) z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych (np. awaria 

ogrzewania), na co zgodę wydaje Dyrektor szkoły. 

t) przebywać na przerwach w pobliżu sali lekcyjnej, w której ma zajęcia; 

u) informować nauczycieli o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia i życia. 

3. Uczeń nie może: 

a) sam, bez opieki nauczycieli lub rodziców przebywać w lokalach, gdzie podawany 

jest alkohol; 

b) samowolnie opuszczać budynku szkolnego przed zakończeniem planowanych 

w danym dniu zajęć, chyba że rodzice (opiekunowie) zdecydują inaczej (pisemne 

zwolnienie); 

c) korzystać w czasie lekcji z telefonu komórkowego (odbierać, słuchać muzyki, grać, 

wysyłać i odbierać SMS, nagrywać, robić zdjęć itp.); 

d) korzystać w czasie lekcji ze sprzętu elektronicznego np.MP3, MP4; 

e) posiadać przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających 

na terenie szkoły (petardy, wskaźniki laserowe itp.); 

f) posiadać czasopism o treściach niedostosowanych do wieku uczniów. 
 

§ 3 

System nagród i kar 

1. Uczeń otrzymuje nagrody za: 

a) wysokie osiągnięcia w nauce; 

b) reprezentowanie szkoły w zawodach i w konkursach przedmiotowych, sportowych 

i artystycznych; 

c) dzielność i odwagę (m.in. ratowanie zdrowia i życia ludzi i zwierząt); 

d) pracę wykonaną na rzecz szkoły i środowiska. 

2. Przewiduje się następujące nagrody: 

a) pochwałę wychowawcy na forum klasy; 

b) wpisanie pochwały do zeszytu obserwacji ucznia; 

c) wyróżnienie na apelu szkolnym; 

d) bezpłatny wstęp na imprezę szkolną; 

e) dyplom; 

f) list pochwalny do rodziców; 

g) wpis do kroniki szkoły; 

h) nagrodę rzeczową. 

*w/w wymienione nagrody nie są zapisane hierarchicznie. 

3. Za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów przewiduje 

się następujące kary: 

a) upomnienie przez Wychowawcę; 

b) wpis uwagi do zeszytu obserwacji uczniów; 

c) upomnienie przez Dyrektora na forum klasy; 

d) wezwanie rodziców do szkoły, w celu upomnienia ucznia w ich obecności; 
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e) nagana udzielona na apelu szkolnym; 

f) zakaz wstępu na imprezy szkolne; 

g) zakaz udziału w wycieczce szkolnej; 

h) wykonanie prac na rzecz szkoły; 

i) przeniesienie do równoległej klasy; 

j) przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

*w/w wymienione kary nie są zapisane hierarchicznie. 

4. W przypadku spowodowania swym działaniem strat materialnych, oprócz kary 

dyscyplinarnej, uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody. 

5. O nagrodzenie lub ukaranie ucznia może wnioskować każdy pracownik szkoły. 

6. Nagrodę „Najlepszy z najlepszych” dla uczniów klas szóstych lub karę, o której mowa                

w pkt. 3 i) i j) zatwierdza Dyrektor szkoły. 

7. O karze, o której mowa w pkt. 3 e) - j) szkoła zobowiązana jest poinformować rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia. 

8. Od kary nałożonej przez Wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły. 

Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu siedmiu dni od uzyskania informacji, o której 

mowa w punkcie 7. 

9. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

10. Od kary wymierzonej przez Dyrektora rodzic (prawny opiekun) lub uczeń ma prawo 

odwołać się w terminie siedmiu dni do organu nadzorującego pracę szkoły. 

11. Decyzja organu, do którego nastąpiło odwołanie, jest ostateczna. 

12. Nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 
 

§ 4 

Przypadki wnioskowania o przeniesienie ucznia 

1. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej klasy może wystąpić wychowawca, rodzic 

(prawny opiekun) ucznia, który notorycznie narusza regulamin szkolny i rozbija zespół 

klasowy, uniemożliwiając jego sprawne funkcjonowanie w szkole. 

2. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania Kodeksu Ucznia oraz Statutu 

Szkoły, nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, w tym stosowania (szeroko 

rozumianej) przemocy i agresji wobec rówieśników i pracowników szkoły, stwarzania 

zagrożenia dla zdrowia i życia członków społeczności szkolnej, gdy wszystkie 

zastosowane środki zaradcze i kary nie odniosły pożądanego skutku, Dyrektor szkoły 

może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

(art. 39, ust. 2a, Ustawy o Systemie Oświaty). 

 

§ 5 

Bezpieczeństwo uczniów 

1. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do zapewnienia 

uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i innych zajęć szkolnych takich 

jak wycieczki, biwaki, koncerty, festyny, itp. 

2. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć pozalekcyjnych ustala 

się stan liczbowy grup: 

a) zajęcia wychowania fizycznego – 26 uczniów na 1 nauczyciela; 

b) wycieczki piesze na terenie miasta – do 30 uczniów na 1 nauczyciela; 
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c) wycieczki autokarowe – 15 uczniów na 1 nauczyciela; 

d) wycieczki rowerowe – 10 uczniów na 1 nauczyciela; 

e) zajęcia na basenie (pływanie ) – 15 uczniów na 1 opiekuna. 

3. Za bezpieczeństwo ucznia między lekcjami odpowiada nauczyciel dyżurujący. 

4. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia 

lub nauczyciel prowadzący zajęcia w zastępstwie osoby nieobecnej. 

5. W czasie przerw i 15 minut przed pierwszą lekcją nauczyciele pełnią dyżury w budynku 

szkolnym i na terenie boiska zgodnie z przygotowanym planem dyżurów. 

6. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje 

świetlicę. Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają oświadczenie dotyczące zasad 

odbioru dziecka ze świetlicy. 

7. Nauczyciele uczący zajęć komputerowych mają obowiązek monitorowania 

zainstalowanego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. 

8. Opiekę medyczną na terenie szkoły zapewnia pielęgniarka szkolna. 

9. Nauczyciele nie mogą podawać uczniom żadnych leków. Decyzję o podaniu leku 

regulują odrębne przepisy. 

10. Szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i wszystkimi 

przejawami patologii społecznej. 

11. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole działa system monitoringu 

i alarm. 
 

§ 6 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 

1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci urodzone 

w 2007r. oraz dzieci urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 

2008r. Dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r do dnia 31 grudnia 2008r może 

rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego na wniosek rodziców. 

2. Dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

3. Do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmuje                          

się z urzędu. 

4. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje              

się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły 

mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych                 

w Statucie Szkoły. Kryteria określa organ prowadzący. 

Lp. KRYTERIA ORGANU PROWADZACEGO Ilość punktów 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszczające do oddziału przedszkolnego lub 

szkoły 

3 pkt. 

2. Praca zawodowa dwojga rodziców kandydata 2 pkt. 

3. Praca zawodowa jednego z rodziców kandydata 1 pkt. 

4. Zamieszkanie bliskiej rodziny kandydata w obwodzie szkoły 1 pkt. 

5. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole 2 pkt. 
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6. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego. Do zadań komisji należy              

w szczególności: ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, ustalenie                 

i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

7. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica. Wniosek składa                               

się do Dyrektora szkoły. 

8. Wniosek o przyjęcie do placówki może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 

placówek. We wniosku wskazuje się kolejność wybranych placówek, w porządku                      

od najbardziej do najmniej preferowanych. Rodzic składa wniosek tylko do placówki       

tzw. pierwszego wyboru tj. wskazanej we wniosku jako najbardziej preferowaną. 

9. Do wniosku rodzice kandydata dołączają dokumentację potwierdzającą spełnienie przez 

kandydata wymaganych kryteriów tj. stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu itp. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów składane są w oryginale, 

notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu                  

z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w ww. oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych 

okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości komisja 

rekrutacyjna w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz informację             

o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu, a także najniższą liczbę punktów 

uprawniającą do przyjęcia. 

12. Komisja przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego jeżeli został zakwalifikowany       

i złożył wymagane dokumenty. 

13. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych           

i nieprzyjętych zawierającą imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych                

w kolejności alfabetycznej lub informację o liczbie wolnych miejsc, a także najniższą 

liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.  

14. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest 

określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 

Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno          

się zakończyć do 31 sierpnia. Do ww. postępowania stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące postępowania rekrutacyjnego. 

16. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem              

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. 

17. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę 
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punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał                   

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

18. Rodzic może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej,                

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

19. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

20. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego. 

21. Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego                             

są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

22. Dane osobowe nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego                    

są przechowywane w szkole, która przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne przez okres 

roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora została wniesiona skarga do Sądu 

Administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

23. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor. 
 

ROZDZIAŁ VII 

W e w n ą t r z s z k o l n y  S y s t e m  O c e n i a n i a  O s i ą g n i ę ć  

E d u k a c y j n y c h  i  Z a c h o w a n i a  U c z n i ó w  K l a s  I  –  V I  
 

§ 1 

W Szkole Podstawowej nr 28 w Zabrzu Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) 

oparty jest na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 

roku (Dz. U. Nr 83, poz. 562) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.  

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 28 w Zabrzu obejmuje: 

I. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego. 

II. Czynności nauczyciela wykonywane w ramach WSO. 

III. Zasady opracowania wymagań programowych i kryteriów oceniania uczniów niezbędne 

do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. 

IV. Ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i norm przyjętych 

w szkole. 

V. Zasady klasyfikowania i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 

sprawdzającego, poprawkowego i procedury odwoławcze. 

VI. Sprawdzian po klasie szóstej i warunki ukończenia szkoły podstawowej. 
 

§ 2 

I. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 

 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

 zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę. 
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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. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie, 

 udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

 dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia  organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

– wychowawczej 
 

§ 3 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie  opinii publicznej i niepublicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki 

w szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia z zajęć wychowania fizycznego lub z zajęć komputerowych               

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

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

ucznia z zajęć wychowania lub z zajęć komputerowych  uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Jeżeli uczeń jest „zwolniony” z zajęć wychowania fizycznego w pierwszym semestrze 

roku szkolnego, ocenę roczną ustala mu się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych 

w drugim semestrze. Jeżeli uczeń jest „zwolniony” z zajęć wychowania fizycznego                 

w drugim semestrze roku szkolnego, ocenę roczną ustala mu się na podstawie ocen 

cząstkowych uzyskanych w pierwszym semestrze.  

5. Na życzenie rodziców wyrażone w najprostszej formie oświadczenia organizuje 

się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki. Życzenie, o którym mowa 

wyżej nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast ulec zmianie. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 

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

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

zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku takiego ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, 
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w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 

§ 4 

II. Czynności nauczyciela wykonywane w ramach WSO 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(na pierwszym zebraniu we wrześniu) o: 

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

 w klasach IV – VI warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania z przedmiotów formułują 

nauczyciele uczący danego przedmiotu, po konsultacjach w zespołach przedmiotowych, 

następnie umieszczają je w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

5. Przedmiotowy System Oceniania zawiera następujące elementy: 

 nazwę przedmiotu, 

 imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli), 

 klasa (klasy), 

 oceniane formy aktywności, 

 zasady zaliczania obowiązkowych form aktywności w przypadku 

usprawiedliwionych nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie, 

 zasady poprawiania ocen, 

 wymagania edukacyjne (w formie załączników), 

 sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 

6. Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce ich dzieci: 

 zebrania ogólne,  

 rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami, 

 wpisywanie ocen cząstkowych do zeszytu korespondencji przez wychowawcę bądź 

nauczycieli danego przedmiotu. 
 

§ 5 

III. Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania 

1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów 

na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw 
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uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu 

procesu nauczania. 

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw 

programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. 

3. Przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ucznia nauczyciel jest 

obowiązany na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej  poradni psychologiczno – 

– pedagogicznej w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej oraz na 

podstawie decyzji o objęciu ucznia pomocą psychologiczno -  pedagogiczną w szkole, 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się uniemożliwiając sprostanie tym wymaganiom. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie specjalnego 

lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

5. Pedagog szkolny lub Wychowawca powiadamia nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów o dostosowaniu wymaganiach edukacyjnych u poszczególnych uczniów. 
 

§ 6 

IV. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz zachowania według skali 

przyjętej w szkole 

1. W klasach I – III  w ocenianiu bieżącym  stopień opanowania wiadomości i umiejętności 

określonych wymaganiami programowymi wyrażany jest w następującej skali ocen: 

 Celujący  (cel) – 6 

 Bardzo dobry  (bdb) – 5 

 Dobry (db) – 4 

 Dostateczny (dst) – 3 

 Dopuszczający (dop) – 2 

 Niedostateczny (ndst) – 1 

a) Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań: 

  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który znakomicie opanował pełny zakres wiedzy 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, 

  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, 

  ocenę dobrą, otrzymuje uczeń, który opanował większość wiadomości 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, 

  ocenę dostateczną, otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy 

i umiejętności, 

  ocenę dopuszczającą, otrzymał uczeń, który opanował niezbędne minimum 

podstawowych wiadomości i umiejętności, 

  ocenę niedostateczną, otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego 

minimum podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów 

edukacyjnych. 
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b) Uczniowie uczestniczą w lekcjach języka obcego, na których oceniani są wg skali 

ocen  cyfrowych: 6; 5; 4; 3; 2; 1. 

c) Za zgodą rodziców uczniowie uczestniczą w lekcjach religii lub etyki, albo religii 

i etyki, na których oceniani są wg skali ocen cyfrowych: 6; 5; 4; 3; 2; 1. 

d) Nauczyciel w ocenianiu bieżącym może stosować ,,+” i ,,–”. 

2. Zasady oceniania bieżącego w kl. IV - VI 

a) Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od czwartej klasy 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

 Celujący  (cel) – 6 

 Bardzo dobry  (bdb) – 5 

 Dobry (db) – 4 

 Dostateczny (dst) – 3 

 Dopuszczający (dop) – 2 

 Niedostateczny (ndst) – 1 

b) Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „–”. 

c) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

d) Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i rodziców. 

e) Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 

f) Wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasach IV – VI podlegają ocenie 

i kończą się oceną śródroczną i roczną. 

3. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

a) prace pisemne, w tym: 

 kartkówka (obejmuje zakres treściowy, co najwyżej trzech ostatnich lekcji, 

jest formą pisemnego „odpytania”), 

 sprawdzian (zakres jednego działu lub mniej), 

 praca klasowa. 

b) odpowiedzi ustne, 

c) prace domowe, 

d) aktywność na lekcji, 

e) sprawdzian umiejętności praktycznych. 

4. Prace pisemne oceniane są według następującej skali: 

100% – celujący 

90% – 99% – bardzo dobry 

75% – 89% – dobry 

50% – 74% – dostateczny 

30% – 49% – dopuszczający 

0% – 29% – niedostateczny 

5. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych: 

a) Uczeń w ciągu dnia może pisać tylko jeden sprawdzian. Każdy sprawdzian musi być 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (termin sprawdzianu nauczyciel 

wpisuje ołówkiem do dziennika, dla poinformowania innych nauczycieli). 

b) W ciągu tygodnia mogą się odbyć, co najwyżej trzy sprawdziany. 
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c) Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i oddać kartkówki w ciągu tygodnia, sprawdziany 

i prace klasowe w ciągu dwóch tygodni. 

d) Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu 

na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu. 

e) Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń 

jej nie napisał, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

f) Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać prace uczniów do 30 września kolejnego 

roku szkolnego, aby móc udostępnić je na wniosek ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów).  

g) Uczeń, który otrzymał bieżącą lub śródroczną ocenę niedostateczną ma prawo 

ją poprawić na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

6. Dokumentacja oceniania: 

a) Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny i arkusze ocen, w których    

dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. 

b) Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania umieszcza 

się na świadectwie szkolnym otrzymywanym przez ucznia na zakończenie każdego 

roku szkolnego. 

c) Wyniki uzyskane przez uczniów na sprawdzianie szóstoklasistów znajdują 

się na zaświadczeniu wystawianym przez OKE, które uczeń otrzymuje wraz 

ze świadectwem ukończenia szkoły. 

d) Każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do prowadzenia w dzienniku 

przejrzystego opisu ocen (np. tytułowanie rubryk). 

e) Oceny z prac klasowych i sprawdzianów wpisuje się do dziennika kolorem 

czerwonym, kartkówki – zielonym, a pozostałe niebieskim lub czarnym. 

f)  Nagrody, wyróżnienia, kary wychowawca odnotowuje w zeszycie korespondencji 

ucznia i w zeszycie obserwacji ucznia, który znajduje się w dzienniku lekcyjnym. 

g) Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

odnotowuje się zdobycie przez dziecko miejsca I, II, III lub wyróżnienia 

w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych na etapie 

miejskim, powiatowym, wojewódzkim i wyższym.  

7. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

8. Klasyfikowanie uczniów: 

a) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie 

szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

b) Klasyfikacja śródroczna w klasach I – III polega na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć ucznia i jego zachowania w formie opisowej. Służy ono rozpoznawaniu 

stopnia rozwoju ucznia, jego osiągnięć i trudności. Ocena śródroczna umieszczana 

jest na formularzu opracowanym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

i wręczana rodzicom na zebraniu podsumowującym I semestr. 

c) Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły. 

d) Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega 

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 
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w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w statucie. 

e) Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na określeniu 

poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazaniu potrzeb 

związanych z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień oraz 

podsumowaniu zachowania ucznia. Klasyfikacyjna ocena roczna również jest oceną 

opisową. 

f) W klasach IV – VI na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne oraz Wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych 

i rocznych, w tym także niedostatecznych, ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej i rocznej, w tym także 

nieodpowiedniej i nagannej, ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej. 

g) W klasach I – III na miesiąc przed śródrocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach osiągnięć edukacyjnych ucznia 

i jego zachowania, w formie pisemnej; natomiast na miesiąc przed rocznym  

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany 

poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach 

osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowania oraz planowanym niepromowaniu 

ucznia, w formie pisemnej. 

h) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – Wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

i) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

j) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

k) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

l) Ustalona przez Wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna. 

m)  Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 

wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły. 

n) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

z zachowania. 

o) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  
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p) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, 

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

q) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4.75, oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

r) Do średniej ocen z zajęć edukacyjnych wlicza się ocenę z religii i etyki. 

s) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole 

podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

t) Jeżeli przedmiot realizowany jest 1. godzina tygodniowo, to ocenę śródroczną 

i roczną wystawiamy, co najmniej z trzech ocen cząstkowych. Jeżeli przedmiot 

realizowany jest więcej niż 1. godzina tygodniowo, to ocenę śródroczną i roczną 

wystawiamy, co najmniej z pięciu ocen cząstkowych. 

u) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

v) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

w) Uczeń, który otrzymał semestralną ocenę niedostateczną lub był nieklasyfikowany 

z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych musi zaliczyć zaległy materiał 

z I semestru. Termin i warunki zaliczenia ustala nauczyciel przedmiotu. Oceny 

wpisuje się do dziennika lekcyjnego w wydzielonej i odpowiednio opisanej rubryce 

z ocenami za II semestr. 

x) Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej. 

y)  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów)   oraz   po   uzyskaniu   opinii    publicznej i niepublicznej  poradni 

  psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni 

specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy            

I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego. 

z) W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klas I – III szkoły podstawowej na wniosek Wychowawcy oraz 

po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów). 

aa) Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 
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z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego 

na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

bb) Klasyfikowanie śródroczne odbywa się na tydzień przed feriami zimowymi,                        

a roczne w czerwcu, na tydzień przed terminem ferii letnich. 

cc) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w podpunktach u), v) nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 9, dz. V, 

rozdz. C, punkt 1). 

dd) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

ee) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 

do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

ff) Uczeń kończy szkołę podstawową: 

 jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem podpunktu s), uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeżeniem podpunktów o), p); 

 jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu. 

gg) Uczeń kończy szkołę podstawową wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w podpunkcie ff), uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania. 

hh) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w podpunkcie gg), wlicza się także roczne oceny 

uzyskane z tych zajęć.  

ii) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowany”. 
 

§ 7 

Kryteria ocen z zachowania w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu 

Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w klasach IV – VI SP nr 28 

w Zabrzu ustala się według następującej skali: 

 wzorowe 

 bardzo dobre 

 dobre 

 poprawne  

 nieodpowiednie 

 naganne 
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Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

 dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 okazywanie szacunku innym osobom. 

Uczeń żeby otrzymać ocenę bardzo dobrą i wzorową musi spełniać wszystkie kryteria podane 

odpowiednio: 

 na ocenę bardzo dobrą – kryteria oceny dobrej, 

 na ocenę wzorową – kryteria oceny bardzo dobrej. 

Obniżenie oceny z dobrej do poprawnej następuje, gdy uczeń dopuścił się co najmniej 

jednego z wymienionych zachowań w ramach kryteriów oceny poprawnej. 

Analogicznie: 

 ocena nieodpowiednia – co najmniej jedno z zachowań w ramach kryteriów 

tej oceny, 

 ocena naganna – co najmniej jedno z zachowań w ramach kryteriów tej oceny. 

Oceną wyjściową jest ocena dobra 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, 

 stara się punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne (dopuszcza się do dziesięciu 

godzin nieusprawiedliwionych i do dziesięciu spóźnień z wykluczeniem sytuacji 

uporczywego opuszczania lekcji z jednego, konkretnego przedmiotu), 

 okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz innym osobom; reaguje 

na upomnienia i uwagi, 

 jest koleżeński – nie jest źródłem konfliktów – nie dokucza rówieśnikom i młodszym 

kolegom, nie wymusza pieniędzy, nie bije, nie szantażuje, nie zastrasza, 

 bierze udział w akcjach i imprezach organizowanych na terenie klasy, 

 nie używa wulgaryzmów, 

 wywiązuje się z powierzonych zadań i prac; dotrzymuje ustalonych terminów, 

 dba o swój wygląd – jest schludny, ubrany stosownie do sytuacji (nie nosi 

wyzywających strojów ani makijażu), nosi zmienne obuwie, 

 szanuje pracę i mienie własne, kolegów i szkolne – nie niszczy, nie kradnie. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej, a ponadto: 

 ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, dopuszcza się do pięciu spóźnień, 

 osiąga dobre wyniki w nauce (pracuje na miarę swoich możliwości), 

 dobrowolnie podejmuje się różnego typu zadań i prac na rzecz klasy, dotrzymując 

ustalonych terminów, 

 bierze udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły i środowiska, 

 rozwija własne zainteresowania przez udział w kółkach (przedmiotowych, 

artystycznych, sportowych), 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej i bardzo dobrej, 

a ponadto: 

 w każdej sytuacji pracuje na miarę swoich możliwości,  
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 z własnej inicjatywy pomaga słabszym kolegom w nauce, 

 jest inicjatorem akcji na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

 reprezentuje szkołę poprzez uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach, zawodach sportowych. 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 przygotowuje się do zajęć szkolnych, lecz wymaga ciągłej kontroli ze strony 

nauczycieli; wyraźnie pracuje poniżej swoich możliwości, 

 spóźnia się na zajęcia szkolne (dopuszcza się do 25. godzin nieusprawiedliwionych 

i do 15. spóźnień), 

 czasami niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz 

innych osób (kłóci się przedrzeźnia, niegrzecznie odpowiada, dyskutuje) jednak 

upomniany reaguje pozytywnie, 

 zdarza mu się być źródłem konfliktów; wobec rówieśników i młodszych kolegów 

bywa dokuczliwy (popycha, podstawia nogi, wyzywa, przedrzeźnia itp.) upomniany 

dąży do poprawy swojego zachowania, 

 słabo angażuje się w życie klasy i szkoły (nie wykonuje gazetek klasowych, 

nie bierze udziału w festynach, akademiach, apelach, akcjach), 

 wystrzega się wulgaryzmów, jednak zdarza mu się ich używać, 

 nie dba o higienę osobistą a jego strój budzi zastrzeżenia; często nie nosi zmiennego 

obuwia, 

 nie zawsze szanuje pracę i mienie własne, kolegów i szkolne (zdarzyło się, 

że spowodował niewielkie straty materialne, które zrekompensował). 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 nagminnie nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia zadań domowych, 

nie przynosi przyborów i materiałów do zajęć), 

 ucieka z lekcji, wagaruje, nie przychodzi na wybrane lekcje ( ma ponad 25 godzin 

nieusprawiedliwionych), 

 zachowuje się arogancko w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i innych 

osób i nie reaguje na uwagi, 

 bywa agresywny względem rówieśników i młodszych kolegów, prowokuje 

lub uczestniczy w bójkach, wyśmiewa się ubliża innym, 

 zdarzyło mu się sięgnąć po używki (papierosy, alkohol), 

 używa wulgarnego słownictwa, 

 nigdy nie nosi zmiennego obuwia. 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 lekceważy obowiązki ucznia, notorycznie nie przygotowuje się do zajęć, 

 wagaruje, 

 wykazuje brak poszanowania w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły                     

i innych osób, 

 często bywa bardzo agresywny wobec kolegów, 

 wymusza dobra materialne, kradnie, zastrasza innych uczniów, 

 celowo i złośliwie niszczy wyposażenie szkoły lub czyjeś mienie, 

 pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki, 

 wszedł w konflikt z prawem. 
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Warunki i tryb uzyskania wyższej niż proponowana oceny semestralnej i rocznej                        

z zachowania 

1. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają do Wychowawcy ustną prośbę 

o ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż proponowana ocena z zachowania 

w terminie do 3 dni od uzyskania wykazu ocen proponowanych. 

2. Wychowawca w terminie 3 dni ustala warunki uzyskania wyższej niż proponowana 

oceny z zachowania. Podstawowym warunkiem jest poprawa bieżącego zachowania 

ucznia. Ponadto, wychowawca ustala jedno lub kilka zadań do wykonania przez ucznia 

biorąc pod uwagę jego dotychczasowe zachowanie. Wychowawca wybiera zadania 

spośród następujących: 

a) impreza międzyklasowa 

b) pomoc uczniom w nauce 

c) prace społeczno – porządkowe na rzecz szkoły  

3. Wychowawca w obecności pedagoga szkolnego przedstawia uczniowi i jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) kontrakt uszczegóławiający termin, kryteria wykonania przez 

ucznia  zadania i warunki zaliczenia zadania, a co za tym idzie otrzymania wyższej niż 

proponowana ocena z zachowania. 

4. Po upływie terminu wykonania zadania określonego w kontrakcie Wychowawca 

w obecności pedagoga szkolnego informuje ucznia i jego rodziców o tym, czy zadanie 

zostało wykonane przez ucznia zgodnie z ustalonymi kryteriami, a tym samym czy 

uzyskał wyższą niż proponowana ocena z zachowania. 

§ 8 

Kryteria ocen z zachowania w klasach I - III Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu 

Ocena z zachowania uwzględnia następujące zakresy: stosunek do obowiązków szkolnych, 

kultura osobista, aktywność ucznia. W ramach oceniania bieżącego przyjęto następujące 

kryteria i skalę ocen: 

Ocena wzorowa (wz) 

 zachowanie ucznia jest godne naśladowania przez innych uczniów, 

 uczeń jest pilny, samodzielny, sumienny, rozwija własne zainteresowania, 

 wytrwale pokonuje trudności, 

 z własnej inicjatywy poszerza swoje wiadomości i umiejętności, 

 wzorowo wypełnia przydzielone obowiązki, 

 wykazuje pomoc i życzliwość w czasie nauki i zabawy, 

 umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej, 

 bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły, 

 jest inicjatorem imprez klasowych, pomaga w ich realizacji. 

Ocena bardzo dobra (bdb) 

 uczeń zawsze przestrzega norm kulturalnego zachowania, 

 wykazuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, 

 wykazuje pomoc i życzliwość w czasie nauki i zabawy, 

 umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej, 

 kulturalnie zachowuje się wobec innych, jest koleżeński, 

 pomaga innym, 

 bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. 
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Ocena dobra (db) 

 uczniowi bardzo sporadycznie zdarzają się drobne konflikty czasem i spóźnienia, 

 czasem nie wypełnia obowiązków szkolnych, 

 pracuje na lekcjach na miarę swoich możliwości, 

 nie zawsze jest wystarczająco kulturalny, 

 jest dość obojętny na potrzeby rówieśników, 

 stara się brać udział  w życiu klasy, 

 ma poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w klasie. 

Ocena poprawna (pop) 

 czasami niekulturalnie odnosi się do innych, używa niewłaściwego słownictwa, 

 często zapomina o odrabianiu prac domowych, 

 przyjmuje bierną postawę na zajęciach edukacyjnych, uczy się niesystematycznie, 

 przejawia postawy niekoleżeńskie, używa nieodpowiednich słów, 

 słabo angażuje się przy organizowaniu imprez klasowych, 

 nie wypełnia obowiązku dyżurnego i przydzielonych zadań. 

Ocena nieodpowiednia (ndp) 

 często spóźnia się na zajęcia, 

 często popada w konflikty (jest ich prowodyrem), 

 nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych, 

 nie wypełnia podstawowych obowiązków szkolnych, 

 nie przynosi potrzebnych do zajęć przyborów szkolnych, materiałów, 

 ma lekceważący stosunek do nauki, 

 utrudnia pracę innym. 

Ocena naganna (ng) 

 samowolnie opuszcza zajęcia lub oddala się od klasy w czasie wyjść i wycieczek, 

 jest agresywny w stosunku do innych dzieci, 

 nie respektuje ogólnie przyjętych norm zachowania, 

 nagminnie używa wulgaryzmów, kłamie, przywłaszcza sobie cudzą własność, 

 celowo, złośliwie niszczy własność szkoły lub kolegów. 

 

§ 9 

V. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i procedury 

odwoławcze 

A. Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny po złożeniu wniosku o ustalenie oceny w trybie egzaminu 

klasyfikacyjnego do Dyrektora szkoły. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

3.  Podania o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego rodzice (prawni opiekunowie) 

powinni złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni od dnia konferencji 

klasyfikacyjnej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
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a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

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

zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

7. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu 

egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

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

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności lub ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub ucznia realizującego na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny 

tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

– jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia, 

spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. Na egzamin klasyfikacyjny uczeń zobowiązany jest stawić się do szkoły w obecności 

rodziców (prawnych opiekunów). 

14. W czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą być obecni w charakterze  obserwatorów –    

– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli, przeprowadzających egzamin dla ucznia 

nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub ucznia 

nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub ucznia 

realizującego na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, 

spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji; 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
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d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

B. Egzamin sprawdzający 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia do trybu ustalania oceny mogą 

być zgłoszone w formie pisemnej od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż 

w ciągu  7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno  – wychowawczych 

w sekretariacie szkoły. 

2. 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: 

a) w przypadku rocznej 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; 

b) 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. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2. ppkt a) przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2. ppkt a), uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. W skład komisji wchodzą: 

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

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne; 

Nauczyciel, o którym mowa w pkt.3 a) może być zwolniony z pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku 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. 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2) Wychowawca klasy, 

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 
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4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

6. Ustalona przez komisję śródroczna i  roczna 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 

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

egzaminu poprawkowego. 

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

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) skład komisji, 

2) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2. ppkt a), 

3) zadania (pytania) sprawdzające, 

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w pkt. 2. ppkt a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

9. Przepisy pkt. 1 – 6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

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

10. Na egzamin sprawdzający uczeń zobowiązany jest stawić się do szkoły w obecności 

rodziców (prawnych opiekunów). 

C. Egzamin poprawkowy 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Podanie o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego powinni złożyć rodzice (prawni 

opiekunowie) dziecka w terminie w sekretariacie szkoły do 7 dni od dnia konferencji 

klasyfikacyjnej. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

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

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Wychowawca powiadamia rodzica(prawnego opiekuna) o terminie egzaminu 

poprawkowego w formie pisemnej. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 
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a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole 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. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

8. Na egzamin poprawkowy uczeń zobowiązany jest stawić się do szkoły w obecności 

rodziców (prawnych opiekunów). 
 

KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU  

SPRAWDZAJĄCEGO, POPRAWKOWEGO I KLASYFIKACYJNEGO  

1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, które przygotowuje nauczyciel 

egzaminujący. 

2. Nauczyciele przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin oceniają pracę pisemną 

ucznia oraz jego wypowiedź ustną przyznając odpowiednią ilość punktów.   

3. Część ustną nauczyciele przedmiotu oceniają indywidualnie, po czym obliczają średnią 

arytmetyczną przyznanych punktów.  

4. Suma punktów z części ustnej i pisemnej stanowi wynik egzaminu. Ocena  przyznawana 

jest według standardowej skali oceniania zawartej w Statucie Szkoły: 

         100%  celujący 

90% – 99% bardzo dobry 

75% – 89% dobry 

50% – 74% dostateczny 

30% – 49% dopuszczający 

  0% – 29% niedostateczny 
 

§ 10 

VI. Sprawdzian po klasie szóstej i warunki ukończenia szkoły podstawowej 

A. Warunki ukończenia szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 

w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 6, roz. IV, pkt. 6, ppkt. ff), uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej; 
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b) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu po klasie szóstej. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w pkt. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 

B. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany Sprawdzian obejmujący 

wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej                         

w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej ,,Sprawdzianem". 

2. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: 

b) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki, 

w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach 

osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; 

c) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

3. Sprawdzian w szkołach przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej ,,Komisją Centralną". 

4. Uczniowie przystępują do części drugiej sprawdzianu jednego z następujących języków 

obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 

rosyjskiego i włoskiego. 

5. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, 

którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 

6. Rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia składają Dyrektorowi szkoły, nie później niż do 

dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany Sprawdzian, pisemną 

deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej 

części sprawdzianu – w przypadku, gdy uczeń szkoły podstawowej uczy się, jako 

przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka obcego nowożytnego spośród 

języków wymienionych w pkt. 4. 

7. Rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia mogą złożyć Dyrektorowi, nie później niż na trzy 

miesiące przed terminem sprawdzianu, z zastrzeżeniem pkt. 19, pisemną informację               

o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji. 

 

8. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić 

do Sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania Sprawdzianu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 
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10. Opinia, o której  mowa w pkt.8, powinna być  wydana  przez poradnię psychologiczno – 

– pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany Sprawdzian, z tym że: 

a) w przypadku uczniów przystępujących do Sprawdzianu – nie wcześniej 

niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej; 

11. Opinię, o której mowa pkt. 8, oraz wniosek o dostosowanie warunków sprawdzianu 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają Dyrektorowi szkoły, w terminie 

do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany Sprawdzian. 

12.  Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do Sprawdzianu w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

13. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania Sprawdzianu do potrzeb uczniów, 

o których mowa w pkt. 8; 9 i 12, odpowiada Przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, o którym mowa w pkt.20. 

14. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

nie przystępują do Sprawdzianu. 

15. Uczniowie  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez Dyrektora Komisji Okręgowej                            

z obowiązku przystąpienia do Sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły. 

16. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią 

samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z drugiej części Sprawdzianu. 

17. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych 

przepisach, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem są 

zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

18. Zwolnienie ucznia z odpowiedniej części sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 17, jest 

równoznaczne z uzyskaniem z danej części  Sprawdzianu najwyższego wyniku. 

19. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego 

nowożytnego niż ten, który zadeklarował w drugiej części Sprawdzianu, Dyrektor szkoły 

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 

2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje Komisję Okręgową o zmianie języka 

obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole 

jako przedmiotu obowiązkowego. Przepisy pkt.17 i 18 stosuje się odpowiednio. 

20. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada Przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły. 

21. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół z przebiegu 

sprawdzianu. Protokół podpisują Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

oraz Przewodniczący zespołów nadzorujących. 

22. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 

a) część pierwsza – 80 minut; 

b) część druga – 45 minut. 
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23. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 8, 9 i 12, czas trwania  każdej części sprawdzianu 

może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużona każda część sprawdzianu, 

określa Dyrektor Komisji Centralnej. 

24. W czasie trwania Sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki 

są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy 

uczniów. 

25. Do sali, w której jest przeprowadzany Sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

26. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w zestawie zadań, w szczególności 

tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania Sprawdzianu.  

27. Każda część Sprawdzianu  rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie 

przeprowadzania Sprawdzianu. Czas pracy ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania                

w widocznym miejscu przez Przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu 

rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

28. W czasie trwania Sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 

uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 

medycznej. 

29. W czasie trwania Sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań ani ich nie komentuje. 

30. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 

lub wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego, lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu 

odpowiedniej części Sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia 

odpowiednią część Sprawdzianu tego ucznia. 

31. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu                   

z Dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia  odpowiednią część Sprawdzianu tego 

ucznia. 

32. Przepis pkt.31 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 

ucznia występowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących                         

na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia. 

33. W sytuacjach, których mowa w pkt. 31 i 32 Dyrektor Komisji Okręgowej przekazuje 

Dyrektorowi szkoły, a za jego pośrednictwem, rodzicom ucznia pisemną informację                 

o przyczynach unieważnienia. 

34. W przypadku unieważnienia odpowiedniej części Sprawdzianu uczeń przystępuje 

ponownie do odpowiedniej części Sprawdzianu  w dodatkowym terminie ustalonym                 

w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, w szkole, której jest uczniem. 

35. Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzania odpowiedniej części Sprawdzianu 

stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub wniesienie lub 

korzystanie przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub 

zakłócanie przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części Sprawdzianu 

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom Przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część Sprawdzianu tego ucznia. 
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36. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia lub występowania w jego pracy jednakowych sformułowań 

wskazujących  na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań 

innego ucznia, u ucznia , który ponownie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu 

stosuje się odpowiednio przepis pkt.31,32 i 33. 

37. W przypadkach, o których mowa w pkt. 36, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

Sprawdzianu danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników 

uzyskanych z odpowiedniej części Sprawdzianu, wpisuje się 0%. 

38. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do Sprawdzianu               

lub danej części Sprawdzianu, przerwał daną część Sprawdzianu, przystępuje                           

do Sprawdzianu lub danej części Sprawdzianu, w dodatkowym terminie ustalonym                    

w harmonogramie przeprowadzania Sprawdzianu, w szkole , której jest uczniem. 

39. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie ustalonym w harmonogramie 

przeprowadzania Sprawdzianu  albo nie przystąpił do odpowiedniej części Sprawdzianu       

w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania Sprawdzianu, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do Sprawdzianu 

w następnym roku. 

40. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do Sprawdzianu, ale nie uzyskał 

świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę 

szkoły podstawowej, przystępuje ponownie do Sprawdzianu w tym roku szkolnym,                   

w którym powtarza ostatnią klasę. 

41. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do Sprawdzianu lub danej części Sprawdzianu w dodatkowym terminie, 

ustalonym w harmonogramie przeprowadzania Sprawdzianu, Dyrektor Komisji 

Okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

z obowiązku przystąpienia do Sprawdzianu lub danej części Sprawdzianu. Dyrektor 

szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

42. W przypadku, o którym mowa w pkt.41, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

Sprawdzianu, zamiast wyniku wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. 

43. Wyniki Sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują: 

a) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku               

z matematyki; 

b) wynik z części drugiej. 

44. Wyniki Sprawdzianu wyrażone w procentach ustala Komisja Okręgowa na podstawie 

liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów oraz ustalonych na podstawie 

elektronicznego odczytu karty odpowiedzi. Wyniki Sprawdzianu ustalone przez Komisję 

Okręgową są ostateczne. 

45. Na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 

jest udostępniana do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Komisji 

Okręgowej. 

46. Wyniki Sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników Sprawdzianu 

nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

47. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu Dyrektor  przekazuje uczniowi 

lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)  wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. 
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ROZDZIAŁ VIII 

O d d z i a ł  p r z e d s z k o l n y  
 

§ 1 

Cele i zadania przedszkola 

1. Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą zapewniając 

dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych 

dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  

2. Oddział przedszkolny realizuje cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Celem oddziału przedszkolnego jest: 

a) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem 

i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – 

kulturowym i przyrodniczym dzieci; 

b) wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole podstawowej; 

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów 

i porażek; 

d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa 

w zabawach i grach sportowych; 

g) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

h) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

i) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie 

ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości 

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 

j) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

k) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. 

4. Dążenie do osiągnięcia powyższych celów odbywa się poprzez realizację następujących 

zadań wynikających z przepisów prawa: 

a) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra edukacji 

narodowej; 

b) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa; 

c) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka; 
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d) dostosowanie treści, form i metod pracy do możliwości rozwojowych i potrzeb 

indywidualnych dzieci; 

e) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci tak, aby odpowiednio przygotować 

je do podjęcia nauki w szkole; 

f) organizowanie i udzielanie dzieciom w razie konieczności pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej, 

g) wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez: 

1) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu  

ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej, 

2) informowanie na bieżąco o postępach dziecka, 

3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu realizowanych zadań, 

tak, by wspólnie przygotować dziecko do osiągnięcia „gotowości szkolnej”; 

h) kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne 

zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym 

zakresie z rodzicami; 

i) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną; 

j) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń; 

k) organizowanie zajęć z religii w ramach planu zajęć przedszkola, ale poza podstawą 

programową, na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) wyrażone w formie 

oświadczenia, dzieci przebywające w tym czasie w oddziale przedszkolnym, 

a nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela; 

l)   w razie konieczności organizowanie dla dzieci niepełnosprawnych opieki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 2 

Bezpieczeństwo 

1. W czasie zajęć w oddziale przedszkolnym i poza nim za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci 

odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie oddziału 

w godzinach określonych harmonogramem. 

2. Pobyt poza szkołą (spacery, pobyt w ogrodzie) – opiekę nad grupą dzieci pełni 

nauczyciel i przydzielone osoby z personelu szkoły. 

3. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem 

miejsca i godziny przewidywanego powrotu. 

4. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z Regulaminem Wycieczek Szkoły 

Podstawowej nr 28 Zabrzu. 

5. Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod wpływem 

alkoholu. 

6. Organizując pobyt dzieci w ogrodzie należy stosować się do następujących zasad: 

a) od pierwszych dni pobytu na terenie szkoły, ogrodu uczy się dzieci korzystania 

z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ustala się normy 

i zasady korzystania z tego sprzętu; 

b) podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu; 

c) dzieci prowadzone przez nauczyciela wracają z terenu ustawione parami, 

po ustawieniu podopiecznych w pary nauczyciel powinien przeliczyć grupę. 
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7. Wycieczki, imprezy – dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, dopuszcza się udział 

i opiekę rodziców, przy czym rodzic pełni jedynie rolę wspomagającą nie biorąc 

odpowiedzialności za dzieci, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie nauczyciele - 

wychowawcy. 

8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, Dyrektorem w celu 

zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu m.in. poprzez: 

a) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie 

o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka; 

b) nieprzyprowadzanie do oddziału przedszkolnego dzieci wykazujących symptomy 

chorobowe; 

c) aktualizowanie na bieżąco telefonów kontaktowych; 

d) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 

domu i oddziału przedszkolnego w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” 

zachowań.  

9. Rodzice zobowiązani są również do przestrzegania następujących obowiązujących zasad 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 

a) dziecko jest przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich pisemnie inną osobę 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, co zostaje potwierdzone podpisem; 

b) przyprowadzone dziecko powinno zostać przekazane osobiście przez rodzica 

lub opiekuna nauczycielowi; 

c) upoważnienia określonego w ppkt a) dokonuje się w drodze udzielania 

pełnomocnictwa osobie dorosłej; 

d) pełnomocnictwo może być udzielone również osobie niepełnoletniej, która 

ukończyła 13 rok życia; 

e) pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej; 

f) w pełnomocnictwie umieszcza się dane pełnomocnika, w tym w szczególności: imię 

i nazwisko oraz rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość 

tej osoby; 

g) oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym; 

h) wydanie dziecka następuje po okazaniu przez pełnomocnika dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa. 

10. W przypadku, kiedy dziecko nie jest odebrane w czasie określonym zgodnie z umową, 

nauczyciel powiadamia rodziców. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu 

nie można uzyskać informacji, nauczyciel po upływie godziny może powiadomić 

najbliższy komisariat o niemożności skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi. Każda dodatkowa godzina oczekiwania na przybycie rodzica jest odpłatna. 

11. Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków 

rozwojowych dziecka oraz środowiska rodzinnego. W przypadku spostrzeżenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości wskazujących na to, że dziecku dzieje się krzywda, 

zgłasza on pedagogowi szkolnemu i wspólnie podejmują działania w kierunku pomocy 

lub interwencji w powołanych do tego instytucjach. 

12. W przedszkolu nie prowadzi się też innych działań specjalistycznych prowadzonych 

przez osoby trzecie (np. badań psychologicznych, pedagogicznych) bez uprzedniego 

uzgodnienia z rodzicami. 
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13. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, 

informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 
 

§ 3 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku 

z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

3. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie: 

a) Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Wybór programu: 

a) nauczyciel przedstawia program wychowania przedszkolnego Dyrektorowi, który 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku; 

b) dopuszczone programy automatycznie tworzą szkolny zestaw programów 

wychowania przedszkolnego. 

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

6. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb 

i możliwości psychofizycznych dziecka. 

7. W oddziale przedszkolnym organizuje się zajęcia specjalistyczne: 

a) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone przez 

nauczyciela logopedę po przeprowadzonej diagnozie i wyrażeniu zgody przez 

rodzica. 

8. Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym organizuje Dyrektor szkoły na wniosek 

rodziców. 

9. Podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez osobę niezatrudnioną w oddziale 

przedszkolnym opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel oddziału 

przedszkolnego. 

10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności religii, zajęć z terapii 

pedagogicznej i logopedycznej, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi: z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut. 

11.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne 

przepisy. 

12. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku, od godziny 7
00

 do godziny16
00

, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni przypadających w terminach 

przerw pracy oddziału przedszkolnego. 

13. Termin przerw w pracy oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym określa 

się w arkuszu organizacyjnym  na dany rok szkolny. 

14. Realizacja obowiązkowego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki odbywa 

się od godziny 8
00 

do godziny 13
00

. Czas trwania bezpłatnego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego ustala organ prowadzący. 

15. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

Dyrektora szkoły na wniosek nauczycieli oddziału przedszkolnego z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych). 

16. Na podstawie ramowego rozkładu dnia oddziału przedszkolnego nauczyciele, którym 

powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład 

dnia z uwzględnieniem: 
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a) potrzeb i zainteresowań dzieci wynikających z ich rozwoju; 

b) wymagań zdrowia i higieny pracy; 

c) struktury organizacyjnej placówki. 

17. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia 

dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu 

przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 

b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą 

czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. 

(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje 

przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej 

puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne i inne). 

18. Dyrektor szkoły powierza oddział opiece jednego lub dwóm nauczycielom zależnie od 

czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji 

rodziców (prawnych opiekunów). 

19. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 

jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do oddziału. 

20. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego: 

a) nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych 

mu dzieci, m.in.: 

 organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami 

psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna); wprowadza 

umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, 

w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, 

wycieczkach, w trakcie posiłków), a szczególnie nie oddalania się od grupy, nie 

wychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela; 

 uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę; 

 dba o bezpieczeństwo dzieci; 

 nie pozostawiania powierzonej mu grupy dzieci bez opieki; 

 współpracuje z rodzicami w celu  ujednolicenia  oddziaływań  wychowawczo – – 

edukacyjnych. 

b) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami. 

21. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi opracowując miesięczny plan pracy. 

22. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie 

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, a uzyskane informacje o dziecku 

wykorzystuje w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej. 

23. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić analizę gotowości dziecka 
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do podjęcia nauki w szkole. Diagnozie poddawane są dzieci 5 i 6 letnie. Celem takiej 

analizy jest zgromadzenie informacji, które mają pomóc: 

a) rodzicom – w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej tak, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości – odpowiednio do potrzeb 

– wspomagać; 

b) nauczycielowi przedszkola – przy opracowaniu indywidualnego programu 

wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 

c) pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której zostanie 

skierowane dziecko, w razie potrzeby dokonania pogłębionej diagnozy związanej 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

24. Dzieci, które w wyniku przeprowadzonej wcześniej diagnozy nie osiągnęły pełnej 

gotowości szkolnej, w II półroczu powinny zostać poddane kolejnej diagnozie, której 

wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej rozpoczęcia 

przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. 

25. Nauczyciel zobowiązany jest do współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną oraz z innymi specjalistami. 

26. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci 

poprzez: 

c) organizowanie zebrań wg harmonogramu spotkań szkoły; 

d) organizowanie zajęć otwartych dla rodziców nie rzadziej niż 2 razy w roku; 

e) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami, w celu wymiany bieżących 

informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa dzieci; 

f) przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych 

informacji o rodzinie; 

g) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych 

i kształcących realizowanych w przedszkolu; 

h) zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego 

i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości 

i umiejętności; 

i) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich 

do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie 

natrafiają; 

j) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału, np. wspólne 

organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci; 

k) uczestnictwo rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach; 

l) systematyczne aktualizowanie kącika informacji dla rodziców (bieżące 

wiadomości dotyczące działań w grupie i na terenie przedszkola); 

m) systematyczne eksponowanie prac dzieci. 
 

§ 4 

Rodzice 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy: 

a) respektowanie zapisów niniejszego Statutu; 
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b) osobiste przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału lub przez pisemnie 

upoważnioną do tego osobę; 

c) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

d) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających 

obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego; 

e) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przybory szkolne; 

f) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka; 

2. Rodzice mają prawo do: 

a) zapoznania się z realizowanymi w oddziale planami i programami pracy; 

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju 

i postępów edukacyjnych dziecka; 

c) uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli 

je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb; 

d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

ewentualnych trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku 

pomocy. 

3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 
 

§ 5 

Zasady odpłatności 

1. Opłatę za świadczenia udzielane w oddziale przedszkolnym w czasie przekraczającym 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wnosi się w terminach miesięcznych. 

2. Miesięczną opłatę oblicza się jako iloczyn opłaty określonej w pkt.1 oraz liczby godzin 

świadczeń udzielonych wychowankowi przez oddział przedszkolny w danym miesiącu. 

3. Opłatę, o której mowa w pkt.1 należy wnieść na rachunek bankowy szkoły do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata. 

4. Opłaty za posiłki wnosi się w terminach miesięcznych. 

5. Miesięczną opłatę, o której mowa w pkt.4 oblicza się jako iloczyn liczby dni, w których 

oddział przedszkolny jest czynny w danym miesiącu oraz opłaty za dzienne wyżywienie, 

określonej na podstawie uchwały Rady Gminy. 

6. Opłatę, o której mowa w pkt.4 należy wnieść na rachunek bankowy szkoły do 10 dnia 

danego miesiąca. 

7. W przypadku nie korzystania z posiłków w związku z nieobecnością w oddziale 

przedszkolnym, od miesięcznej opłaty ponoszonej w następnym miesiącu odlicza 

się kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni nieskorzystania z posiłków i opłaty za dzienne 

wyżywienie. 

§ 6 

Zasady rekrutacji 

1. O przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą ubiegać się 

wyłącznie dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zgodnie                  

z zasadami scentralizowanej, wspomaganej elektronicznie rekrutacji dzieci do oddziału  

przedszkolnego ustalonej przez Urząd Miejski w Zabrzu. Roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.  
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2. Dzieci przyjmuje się do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

3. Do oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych                      

na terenie gminy Zabrze. 

4. Rodzice dzieci odbywających przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym             

w szkole w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego składają pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w danym oddziale. 

5. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym, 

których rodzice złożyli deklarację w wyznaczonym terminie, nie biorą udziału                         

w rekrutacji. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne                      

z rezygnacją z dalszej edukacji przedszkolnej w danej placówce. 

6. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły, który wyznacza jej Przewodniczącego.             

Do zadań Komisji należy w szczególności: ustalenie wyników postępowania 

rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych, ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

7. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica. Wniosek składa                               

się do Dyrektora szkoły. 

8. Wniosek o przyjęcie do placówki może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 

placówek. We wniosku wskazuje się kolejność wybranych placówek, w porządku                      

od najbardziej do najmniej preferowanych. Rodzic składa wniosek tylko do placówki       

tzw. pierwszego wyboru tj. wskazanej we wniosku jako najbardziej preferowaną. 

9. W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału przedszkolnego zamieszkałych              

na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, przeprowadza              

się I etap postępowania rekrutacyjnego, w którym zastosowanie mają następujące kryteria 

ustawowe: 

Lp. KRYTERIA USTAWOWE Ilość punktów 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 1 pkt. 

2. Niepełnosprawność kandydata 1 pkt. 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 pkt. 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 pkt. 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt. 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt. 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt. 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu placówka nadal dysponuje wolnymi 

miejscami przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane                  

pod uwagę są kryteria organu prowadzącego tj. kryteria określone przez Dyrektora                      

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

Lp. KRYTERIA ORGANU PROWADZACEGO Ilość punktów 

1. Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się 

w trybie dziennym  

32 pkt. 

2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do oddziału 

przedszkolnego lub szkoły, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, najbardziej preferowanej 

16 pkt. 
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3. Dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju 

4 pkt. 

4. Dziecko, którego rodzina objęta jest  pomocą 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

2 pkt. 

 

11. Do wniosku rodzice kandydata dołączają dokumentację potwierdzającą spełnienie przez 

kandydata wymaganych kryteriów tj. stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu itp. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów składane są w oryginale, 

notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu                  

z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w ww. oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych 

okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości komisja 

rekrutacyjna w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz informację             

o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu, a także najniższą liczbę punktów 

uprawniającą do przyjęcia. 

14. Po podaniu do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych                                  

i niezakwalifikowanych, rodzic powinien potwierdzić wolę uczęszczania dziecka                      

do danego oddziału przedszkolnego. 

15. Komisja przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego jeżeli został zakwalifikowany       

i złożył wymagane dokumenty. 

16. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych           

i nieprzyjętych zawierającą imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych                

w kolejności alfabetycznej lub informację o liczbie wolnych miejsc, a także najniższą 

liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.  

17. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest 

określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

18. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na terenie miasta 

Zabrze, któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania 

przedszkolnego, nie zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego w szkole, Dyrektor 

informuje Prezydenta Miasta o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego. 

Prezydent Miasta jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole / oddział 

przedszkolny, który może przyjąć dziecko. 

19. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny w szkole 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie 

uzupełniające, które powinno się zakończyć do 31 sierpnia. Do ww. postępowania stosuje 

się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego. 

20. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych      

i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem              

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

21. Uzasadnienia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę 
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punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał                   

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

22. Rodzic może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,                

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

23. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

24. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

25. Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego                             

są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta                           

z wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym. 

26. Dane osobowe nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego                    

są przechowywane w szkole, która przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne przez okres 

roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

27. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje 

Dyrektor. 
 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 
 

§ 1 

1. Szkoła posługuje się pieczęcią okrągłą o treści: Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu. 

2. Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Szkoła Podstawowa nr 28, 41 – 808 

Zabrze, ul. Kosmowskiej 43, tel.:272–24–65, NIP: 648–11–03–201, Regon: 000727334. 

3. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny, w skład którego wchodzą: 

a) uroczysta inauguracja roku szkolnego; 

b) ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej; 

c) Święto Szkoły; 

d) ślubowanie absolwentów szkoły; 

e) uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

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

5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

6. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane na wniosek organów statutowych szkoły. 

7. Uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz uchwalenie jednolitego tekstu wymagają 

większości 2/3 głosów w obecności 3/4 składu Rady Pedagogicznej. 

Tekst jednolity Statutu Szkoły został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 29.08.2014 r. 

 


