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Podstawy prawne: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół                     

i placówek ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania             

w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r.             

Dz. U. z 2014 r., poz. 251). 

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego      

( Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432 ze zmianami). 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 478). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ( Dz. U.   

z 2014 r., poz. 902). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego       

( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zmianą w Dz. U. z 2013 r., poz. 560). 

10. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania 

dla bezpieczeństwa ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168). 

12. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). 

13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.             

z 2014 r., poz. 1182). 

14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 885 z ostatnimi zmianami w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911). 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.            

w 2014 r., poz. 803). 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1157). 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów       

i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83 poz. 562 ze zm.). 

18. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                            

i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” w Warszawie Strona 3 z 59 
 

19. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm. w 2014 r., poz. 1150). 

20. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).  

21. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 

22. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28). 

23. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U.   

z 2011 r. Nr 149, poz. 887). 

24. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.    

Nr 180, poz. 1493). 

25. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:              

Dz. U. z 2012 r. poz. 788). 

26. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267).  

27. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 191). 

28. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków 

niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 

23). 

29. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 167). 

30. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1202). 

31. Rozporządzenie MEN z 25 kwietnia 2013 (Dz. U poz. 220) zmieniające rozporządzenie             

w sprawie warunków i sposobu oceniani, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). 

32. Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r.( Dz. U nr 156 poz. 1046 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniani, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych). 

33. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r.( Dz. U nr 80 poz. 542 o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw). 
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DZIAŁ I 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY REALIZACJI 

Rozdział 1 

Informacje ogólne 

§ 1.1. Nazwa szkoły brzmi: 

Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” i „Harnaś”        

w Warszawie. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Cyrklowej nr 1 w Warszawie. 

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może     

być używany skrót nazwy. 

4. Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla według ustalonego wzoru. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

7. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. 

8. Szkoła jest placówką publiczną. 

9. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

10. (uchylony). 

11. Nauka w szkole może odbywać się na dwie zmiany. 

12. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów    

oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. 

§ 2.1. Szkoła jest jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu 

o budżet przyznany przez organ prowadzący.  

2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form 

działalności statutowej z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także zysków 

uzyskanych z wynajmu pomieszczeń szkolnych. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady 

prowadzenia i przechowywania właściwej szkole dokumentacji, określają odrębne 

przepisy. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

§ 3.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty          

oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności              

z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, 

Konwencji o Prawach Dziecka. 

§ 4.1. Główne cele szkoły:  

1) stworzenie uczniom warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju; 

2) wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki na wyższych szczeblach 

kształcenia i w życiu we współczesnym świecie; 

3) nauczanie i wychowanie zgodnie z zasadami: poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu, 

poszanowania dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury 

Europy i świata – w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości 

społecznej i szacunku pracy; 

4) stałe podnoszenie jakości pracy dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

§ 5.1. Do zadań szkoły należy: 

1) realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i kontynuowania nauki; 

3) zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej, zdrowotnej oraz bezpieczeństwa w szkole                

i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

4) stosowanie w nauczaniu korelacji międzyprzedmiotowej; 

5) dbanie o nowoczesną bazę dydaktyczną szkoły; 

6) wykorzystywanie technik informatycznych w procesie kształcenia; 

7) stworzenie możliwości nauki języków obcych; 

8) stosowanie w nauczaniu metod aktywizujących; 

9) umożliwianie rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań ucznia; 

10) niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym; 

11) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

12) stałe podnoszenie poziomu, jakości nauczania i wychowania; 

13) kształcenie wzorców zachowania i postępowania; 

14) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 

15) kształtowanie harmonijnego współżycia całego środowiska szkolnego poprzez przestrzeganie 

zasad tolerancji, samorządności, równości wobec prawa i poszanowania godności; 

16) wspieranie rozwoju dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym w związku z obniżeniem wieku 

realizacji obowiązku szkolnego; 
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17) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym 

w art.11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.811). 

Rozdział 3 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

§ 6.1. Organizacja pracy szkoły: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

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

2) szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do 30 

kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 

30 maja danego roku; 

3) w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę nauczycieli i pracowników 

administracji i obsługi, liczbę uczniów, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych         

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę zajęć wynikających                   

z Karty Nauczyciela; 

4) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

5) podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy                   

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania, zgodnym z ramowym planem 

nauczania; 

6) w klasach I – III czas trwania poszczególnych zajęć określa tygodniowy przydział czasu           

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład 

dzienny ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć; 

7) praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie z przyjętymi 

programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych; 

8) podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano         

z dotacji celowej MEN są własnością szkoły; 

9) zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane          

są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym; 

10) godzina zajęć dydaktycznych w szkole trwa 45 minut; 

11) (uchylony); 

12) przerwy między zajęciami edukacyjnymi trwają 10 minut, przerwy obiadowe 20 i 30 minut; 

13) ( uchylony); 

14) w szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców (opiekunów prawnych); 
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15) dla uczniów nieuczęszczających na lekcję religii / etyki, jeśli przypadają one w środku zajęć, 

szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy lub czytelni; 

16)  zajęcia z religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych; 

17)  za treści nauczania religii odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku 

wyznaniowego. 

 

§ 7.1. Szkoła realizuje zadania uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia,  

zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.  

2. Szkoła realizuje Program Wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną,             

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

3. Szkoła realizuje Program Profilaktyki uchwalony przez Radę Pedagogiczną. 

4. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje 

Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

§ 8.1. Szkoła Podstawowa nr 279 może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia 

nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami,            

a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

3. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor. 

Rozdział 4 

Świetlica szkolna 

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

ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych     

oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole 

funkcjonuje świetlica szkolna. 

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego. 

3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki    

oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

bezpośrednio przed zajęciami dydaktycznymi i po ich zakończeniu. 

5. Do zadań świetlicy należy: 

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

2) umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej; 

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny; 
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4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

6) wyrabianie u uczniów samodzielności; 

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze; 

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

§ 10.1. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – IV, 

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

wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych. 

2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie 

zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym 

przez dyrektora szkoły. 

4. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności 

od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły. 

5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 

uczniów. 

6. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy. 

7. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych 

opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione. 

8. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia 

określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala   

się na samodzielny powrót ucznia do domu. 

9. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy 

świetlicy. 

10. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. 

Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) uiszczają opłatę na zakup materiałów piśmienniczych, 

plastycznych itp. w wysokości ustalonej na dany rok szkolny przez zespół 

wychowawców świetlicy w porozumieniu z Radą Rodziców. 

Rozdział 5 

Biblioteka i czytelnia 

§ 11.1. W szkole funkcjonuje biblioteka. 

2. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: magazynu książek oraz wypożyczalni 

–czytelni. 

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie          

z organizacją roku szkolnego. Czas pracy biblioteki i czytelni ustala dyrektor szkoły        

w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem. 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” w Warszawie Strona 11 z 59 
 

4. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

5. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły i Rady Rodziców. 

6. Biblioteka i czytelnia posiadają własny regulamin, który określa szczegółowe zasady 

funkcjonowania. 

Rozdział 6 

Stołówka szkolna 

§ 12.1. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.  

2. Rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty 

surowca oraz utrzymania stołówki szkolnej. 

3. Zasady odpłatności za obiady ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentem. 

4. W szkole istnieje możliwość korzystania przez dzieci z nieodpłatnych obiadów. 

5. Stołówka posiada własny regulamin, który określa szczegółowe zasady jej 

funkcjonowania. 

6. W oddziałach przedszkolnych istnieje możliwość odpłatnego korzystania ze śniadań        

i podwieczorków. 

Rozdział 7 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

§ 13.1. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z pomocy pielęgniarki.  

2. Zakres i organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy 

Ministerstwa Zdrowia. 

Rozdział 8 

Zajęcia pozalekcyjne 

§ 14.1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne:  

1) koła zainteresowań; 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

3) zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty; 

4) zajęcia terapii pedagogicznej; 

5) zajęcia logopedyczne; 

6) gimnastykę korekcyjną; 

7) zajęcia sportowe; 

8) konkursy; 
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9) „zielone szkoły”; 

10) wycieczki; 

11) wyjścia na spektakle teatralne i imprezy artystyczne. 

2. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone                

poza systemem klaso-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 

międzyklasowych. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust.2, są organizowane w ramach posiadanego przez szkołę 

budżetu lub w ramach godzin wynikających z Karty Nauczyciela. 

4. Szkoła może również organizować inne odpłatne formy zajęć pozalekcyjnych, zgodnie     

z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców. 

Rozdział 9 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

§ 15.1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, 

ich rodzicom oraz nauczycielom zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN.  

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole               

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

dobrowolny. 

§ 16.1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele 

wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

terapeuci pedagogiczni. 

3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się                  

we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

 

§ 17.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

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

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

5) pedagoga wspierającego. 
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§ 18.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu 

ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

4) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

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

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku; 

6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;  

7) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających     

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności      

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

9) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

10) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

§ 19.1. W szkole powołuje się zespół ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie   

o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.  

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny jako przewodniczący zespołu                  

oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

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

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 

4. Zespół, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi 

współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno –

pedagogiczną. 

5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które          

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

6. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program 

edukacyjno – terapeutyczny, mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do 

zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem 

postępów w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności 

działań. 
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§ 20.1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także uczniom:  

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa             

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

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

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

4) wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną ich dziecko. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku ucznia 

/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem. 

2. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

Rozdział 10 

Nauczanie indywidualne i indywidualny tok nauki 

§ 21.1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami     

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez 

zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

3. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4.  Uczeń ubiegający się o indywidualny tok nauki powinien wykazać się: 

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

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

Rozdział 11 

Zespoły nauczycielskie 

§ 22.1. Dyrektor szkoły powołuje zespoły: 

1) humanistyczny; 

2) języków obcych; 

3) matematyczno–przyrodniczy; 

4) edukacji wczesnoszkolnej; 
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5) zespół promocji szkoły; 

6) zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) zespoły problemowo zadaniowe, powoływane doraźnie w celu wykonywania określonych 

zadań. 

2. Pracą danego zespołu kieruje lider zespołu powoływany przez dyrektora szkoły. 

3.  Główne zadania zespołów przedmiotowych: 

1) planowanie pracy zespołu w danym roku szkolnym; 

2) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych; 

3) opiniowanie przygotowanych w szkole programów nauczania własnych, autorskich, 

innowacyjnych, eksperymentalnych; 

4) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów; 

5) planowanie i organizacja wewnętrznego doskonalenia zawodowego. 

4. Główne zadania zespołu promocji szkoły: 

1) promowanie szkoły w środowisku lokalnym, organizacja festynu szkolnego; 

2) koordynowanie działań promujących szkołę; 

3) dbanie o ceremoniał i tradycje szkoły; 

4) prezentacja osiągnięć uczniów na forum szkoły i w środowisku pozaszkolnym; 

5) współpraca z mediami; 

6) aktualizacja strony internetowej; 

7) przygotowanie i przedstawienie ofert edukacyjnych; 

8) weryfikacja działań na podstawie wniosków wyciągniętych po realizacji zadań. 
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DZIAŁ II 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

Rozdział 1 

Obowiązek szkolny 

 

§ 23.1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego         

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia 

gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

§ 24.1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5  lat, jeżeli wykazuje 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.  

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione            

z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

§ 25.1. Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej ,      

do której zostało przyjęte dziecko.  

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest zobowiązany dostarczyć 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku 

szkolnego. 

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie 

dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie 

obowiązku szkolnego.  

4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka spoza obwodu 

szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego 

spełniania obowiązku szkolnego.  

§ 26.1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą        

na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, do której dziecko zostało 

przyjęte, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 

Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie 

oświaty. 

2. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę 

spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 
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§ 27.1. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji    

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

§ 28.1. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych. 

§ 29.1. Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego 

obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej              

w obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą 

obwodową. 

Rozdział 2 

Zasady rekrutacji 

§ 30.1. Do Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej „Gustaw”              

i „Harnaś” w Warszawie przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor szkoły z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci   

i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu. 

3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę       

o systemie oświaty oraz wytycznymi Biura Edukacji m.st. Warszawy na dany rok 

szkolny. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. ( uchylony).  

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

  

§ 31.1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 
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2. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania komisji rekrutacyjnej,                 

a także zakres oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu 

rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji. 

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie 

dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym 

postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi 

miejscami. 

 

 

 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 32.1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 

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

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego oraz ochrony i poszanowania 

jego godności; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

4) tajemnicy danych osobowych, życia prywatnego, stanu zdrowia, wyników testów 

psychologicznych, informacji dotyczących rodziny; 

5) informacji na temat swoich praw i sposobów dochodzenia do nich; 

6) informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyjnych              

z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania; 

7) informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

8) uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny; 

9) informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

z zajęć edukacyjnych; 

10) informacji o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach               

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

11) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 

12) wnioskowania o udostępnienie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych; 

13) zapowiedzi z tygodniowym wyprzedzeniem prac klasowych obejmujących treści całego działu 

programowego; 

14) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach zainteresowań funkcjonujących                 

w szkole; 

15) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych; 
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17) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie                

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną; 

18) korzystania zgodnie z przyjętymi zasadami i możliwościami szkoły form pomocy 

materialnej i świadczeń socjalnych; 

19) swobodnego stroju szkolnego w następujących dniach: Mikołajki, Dzień Wiosny, Dzień 

Dziecka, Dzień Sportu. 

§ 33.1. Do obowiązków ucznia należy: 

1) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2) przestrzeganie wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole; 

3) podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły i Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego; 

4) udział w zajęciach edukacyjnych zgodnie z planem lekcji i właściwe zachowanie się 

podczas ich trwania; 

5) punktualne przyjście na lekcje i zajęcia pozalekcyjne; 

6) systematyczne odrabianie prac domowych i przygotowanie się do lekcji; 

7) posiadanie dzienniczka ucznia na każdej lekcji; 

8) rzetelne i terminowe przekazywanie informacji kierowanych przez szkołę do rodziców; 

9) przekazywanie usprawiedliwień w terminie do 7 dni od powrotu do szkoły; 

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

11) szanowanie symboli narodowych; 

12) okazywanie szacunku Patronom Szkoły; 

13) okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

14) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

15) dbanie o piękno mowy ojczystej; 

16) przestrzeganie zasad kultury współżycia w zespole; 

17) przeciwstawianie się przejawom przemocy, brutalności i wulgarności; 

18) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi; 

19) poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka; 

20) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów; 

21) dbanie o swój schludny wygląd i noszenie szkolnego stroju–granatowa kamizelka z logo szkoły; 

22) oddanie po przybyciu do szkoły wierzchniego okrycia do szatni i zmiana obuwia; 

23) troszczenie się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, czystość i porządek; 

24) szanowanie cudzej własności; 

25) przestrzeganie następujących zasad używania w szkole telefonu komórkowego oraz innych 

urządzeń elektronicznych: 

a) uczeń może posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na terenie 

szkoły za zgodą rodziców, 
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b) podczas pobytu ucznia w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu lub innych 

urządzeń elektronicznych; aparaty powinny być wyłączone i schowane, 

c) naruszenie zasad powoduje zabranie telefonu do „depozytu”; aparat odbiera rodzic             

lub prawny opiekun ucznia, 

d) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie telefonu lub innego sprzętu 

elektronicznego przyniesionego przez uczniów, który nie jest koniecznym wyposażeniem 

podczas zajęć edukacyjnych. 

 

 

 

 

Rozdział 4 

Nagrody i kary 

§ 34.1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie; 

2) wybitne osiągnięcia w nauce, w sporcie i działalności kulturalnej; 

3) pracę na rzecz szkoły i środowiska; 

4) wzorową frekwencję. 

§ 35.1. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:  

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała zapisana w zeszycie wychowawczym klasy lub dzienniczku ucznia; 

3) pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej; 

4) list pochwalny do rodziców; 

5) nagroda książkowa; 

6) inna nagroda rzeczowa; 

7) dyplom uznania; 

8) świadectwo z wyróżnieniem; 

9) wpis na świadectwie osiągnięć ucznia; 

10) stypendium naukowe przyznawane zgodnie z Regulaminem Stypendium Naukowego; 

11) nagroda Patrona Szkoły – nagrodę przyznaje się na podstawie Regulaminu Nagrody 

Patrona. 

§ 36.1. Uczeń może być ukarany w następujący sposób: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) uwagą zapisaną w zeszycie wychowawczym klasy lub dzienniczku ucznia; 
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3) zawiadomieniem telefonicznym lub pisemnym rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia przez wychowawcę lub nauczyciela; 

4) rozmową wychowawcy lub nauczyciela z uczniem z udziałem pedagoga szkoły; 

5) rozmową wychowawcy lub nauczyciela z uczniem i rodzicami (opiekunami prawnymi); 

6) rozmową wychowawcy lub nauczyciela z rodzicami (opiekunami prawnymi)z udziałem 

dyrektora; 

7) udzieleniem nagany w formie listu skierowanego do rodziców; 

8) obniżeniem oceny zachowania (zgodnie ze WSO); 

9) pozbawieniem przywilejów ucznia (udział w wycieczce szkolnej, dyskotece); 

 

 

10) przeniesieniem do równoległej klasy w szkole; 

11) powiadomieniem Policji i Sądu Rodzinnego. 

 

§ 37.1. W przypadku drastycznych, chuligańskich zachowań ucznia, dyrektor szkoły 

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

szkoły. 

§ 38.1. Szkoła ma obowiązek informowania w formie pisemnej lub telefonicznej 

rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o udzielanej karze, o której mowa w §36 

ust.1pkt10,11; §37 ust.1 

§ 39.1. Za szkody materialne poczynione przez ucznia na terenie szkoły odpowiadają 

jego rodzice lub prawni opiekunowie. 

Rozdział 5 

Bezpieczeństwo uczniów 

§ 40.1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych i nadobowiązkowych powierza 

się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne, który czuwa nad ich 

bezpieczeństwem i higieną pracy. 

§ 41.1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole, ochrony przed 

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej, w szkole podejmuje się następujące zadania:  

1) nauczyciele: 

a) pełnią dyżury porządkowe w budynku szkolnym przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych        

i w ciągu całego dnia nauki, 

b) sprowadzają uczniów po zakończeniu przez nich lekcji do szatni, 

c) dyżury pełnione są według odrębnego regulaminu i harmonogramu. 

2) uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu szkoły określającego zasady 

zachowania się na terenie szkoły; 
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3) wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym 

bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci; 

4) drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały; 

5) wyznaczone miejsca, tj. pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki, pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego, pracownia zajęć technicznych oraz kuchnia wyposażone są w apteczki 

zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach 

udzielania tej pomocy; 

6) w sali gimnastycznej, na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń 

fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego 

użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego; 

7) prowadzona jest księga wejść i wyjść dla osób odwiedzających szkołę. 

§ 42.1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki 

budynek oraz teren szkoły objęty jest nadzorem kamer.  

§ 43.1. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły, co najmniej raz w roku. 

§ 44.1. W szkole organizowane są spotkania uczniów z pracownikami Policji i Straży 

Miejskiej realizowane w ramach programów profilaktycznych. 

§ 45.1. Podczas wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje kierownik wycieczki, który 

w zależności od potrzeby, liczby i wieku uczniów oraz rodzaju wycieczki, dobiera 

spośród nauczycieli i rodziców, opiekunów do pomocy, kierując się odpowiednimi             

w tym względzie odrębnymi przepisami.  

§ 46.1. Pracownik szkoły, będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,            

a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.  

§ 47.1. O każdym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić:  

1) rodziców (prawnych opiekunów); 

2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) społecznego inspektora pracy; 

4) organ prowadzący szkołę; 

5) Radę Rodziców. 

§ 48.1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 

prokuraturę i Kuratora Oświaty.  

§ 49.1. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.  

§ 50.1. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza 

postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół 

powypadkowy. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz społeczny inspektor pracy. 
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DZIAŁ III 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Rozdział 1 

Organy szkoły 

 

§ 51.1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Samorząd Szkolny;  

4) Rada Rodziców. 

Rozdział 2 

Kompetencje dyrektora szkoły 

§ 52.1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

§ 53.1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją             

na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudn ionych           

w szkole.  

§ 54.1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa 

ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.  

§ 55.1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą                         

i opiekuńczą, a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  
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4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia          

o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów; 

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, 

który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego; 

11) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych                  

w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa; 

12) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi           

z dotacji celowej; 

13) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym; 

14) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

15) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów 

zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki w formie indywidualnego nauczania; 

16) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych                 

w DZIALE I, Rozdziale 9 Statutu Szkoły; 

17) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci; 

18) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną; 

19) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, 

problemowo-zadaniowe; 

20) zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych w oparciu              

o odrębne przepisy; 

21) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły przypadkach 

określonych w § 37 ust.1Statutu Szkoły; 

22) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia                

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedniej jego części w szczególnych 

przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich 

do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia          

( prawnymi opiekunami); 

23) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

24) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 

uczniom; 

25) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu; 

26) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych 

na zasadach określonych odrębnych przepisach; 

27) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 
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28) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych                 

i sprawdzających na zasadach określonych w WSO; 

29) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej; 

30) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 

organizacji praktyk studenckich. 

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego            

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni 

wolne od zajęć;  

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych; 

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia 

uczniów; 

7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach 

wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zajęcia temperatury - 15°C, 

mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem 

determinującym decyzje dyrektora szkoły; 

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności 

należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku 

szkolnym i placu szkolnym; 

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości                   

o estetykę i czystość; 

11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego 

urządzeń na szkolnym boisku; 

15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

16) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie                 

z odrębnymi przepisami; 

19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
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3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu                     

o opracowane przez siebie kryteria ocen; 

4) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

5) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

6) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi szkoły; 

7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                      

i pracowników; 

8) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy; 

9) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

10) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

11) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

12) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ 

prowadzący; 

13) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

14) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

15) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania                 

i zatwierdzania; 

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

4. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Szkolnym; 

2) powołuje Komisję Stypendialną; 

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej 

i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce.  

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły; 

5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy 

materialnej na zakup podręczników; 

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej             

w szkole. 

§ 56.1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora 

szkoły. Współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 

ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 
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Rozdział 3 

Kompetencje Rady Pedagogicznej 

 

§ 57.1. Rada Pedagogiczna: 

1) uchwala wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

2) uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki; 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustala termin odpracowania wolnego dnia, przypadającego między dwoma dniami 

świątecznymi; 

5) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia (rodziców lub opiekunów prawnych) 

niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych; 

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy 

szkoły.  

 

 

§ 58.1. Rada Pedagogiczna: 

1) opiniuje przyznanie nagrody przez kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

2) opiniuje organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć; 

3) opiniuje projekt planu finansowego szkoły; 

4) wydaje opinię w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki lub indywidualny program 

nauczania; 

5) opiniuje projekt w sprawie dodatkowych zajęć, które dyrektor chce wprowadzić 

do szkolnego planu nauczania z godzin do swojej dyspozycji; 

6) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania; 

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

8) wydaje opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły; 

9)  opiniuje bez konkursowe powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący; 

10) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych. 

§ 59.1. Rada Pedagogiczna wnioskuje o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

§ 60.1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego nowelizację. 

§ 61.1. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia      

na podstawie odrębnego regulaminu. 
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Rozdział 4 

Samorząd Szkolny 

§ 62.1. Samorząd Szkolny tworzą uczniowie klas IV – VI. 

2. Zasady działania Samorządu Szkolnego określa regulamin uchwalony przez ogólne 

zebranie jego członków. 

3. Wybory do Rady Samorządu Szkolnego poprzedza kampania wyborcza. 

4. Kadencja samorządu trwa rok. 

5. Do kompetencji Samorządu Szkolnego należy: 

1) przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów: 

a) prawa do znajomości celów, treści i wymagań związanych z programem 

nauczania, 

b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny, 

c) prawa do organizacji życia szkolnego, 

d) prawa do redagowania gazetki szkolnej, 

e) prawa do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie               

z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

Rozdział 5 

Rada Rodziców 

§ 63.1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

§ 64.1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.  

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. 

3. Kadencja Rady Rodziców trwa rok. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

ze Statutem Szkoły: 

1) regulamin określa w szczególności swoją wewnętrzną strukturę i tryb pracy; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców. 

§ 65.1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie Programu Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści działania            

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 

2) uchwalanie Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów             

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i zadania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 
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3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników na poszczególne lata 

szkolne; 

4) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

5) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

6) opiniowanie pracy nauczycieli; 

7) opiniowanie przyznanych dla nauczycieli nagród przez dyrektora; 

8) współdziałanie z organami szkoły w celu polepszenia warunków pracy dydaktyczno- 

wychowawczej dla dobra wszystkich uczniów; 

9) nagradzanie uczniów klas i różnych zespołów szkolnych za osiągnięcia w różnych sferach 

działalności szkoły; 

10) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności w celu 

pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na potrzeby szkoły; 

11) opiniowanie projektu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przedstawionego przez 

Radę Pedagogiczną. 

Rozdział 6 

Zasady współpracy organów szkoły 

§ 66.1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy 

organ w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 

być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane      

są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 

szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się        

do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej 

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Szkolny w formie pisemnej.  

6. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców Dyrektor Szkoły 

prowadzi mediacje i podejmuje ostateczne decyzje. 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” w Warszawie Strona 30 z 59 
 

DZIAŁ IV 

PRACOWNICY SZKOŁY 

Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 67.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.  

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

określają odrębne przepisy. 

§ 68.1. Dyrektor szkoły powołuje wicedyrektora szkoły, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Dla utworzonego stanowiska wicedyrektora dyrektor szkoły sporządza zakres 

obowiązków i kompetencji. 

3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. 

§ 69.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą           

oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo uczniów. 

2. Przydział zajęć edukacyjnych oraz innych obowiązków reguluje na początku roku 

szkolnego arkusz organizacyjny szkoły i wykaz przydzielonych zadań dodatkowych. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia dziennika lekcyjnego i wypełniania          

go zgodnie z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji 

szkolnej.  

4. Nauczyciele dokumentują realizację godzin wg art.42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela       

w dziennikach świetlicy lub dziennikach innych zajęć. 

§ 70.1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:  

1) Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane                       

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

3) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

uczniów; 

4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

5) doskonalenie umiejętności zawodowych; 

6) uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej i zebraniach z rodzicami; 

7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji; 

8) przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły i innych regulaminów funkcjonujących 

na terenie placówki. 
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§ 71.1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, programów, podręczników                 

i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu; 

2) decydowania o treści programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub 

zespołu; 

3) decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów; 

4) opiniowania oceny zachowania swoich uczniów; 

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów; 

6) poznania planów przydziału dla niego przedmiotów, klas, wychowawstwa przed opracowaniem 

projektu organizacyjnego; 

7) poszanowania godności przez dyrektora szkoły i inne organa szkoły, uczniów i ich rodziców 

(opiekunów prawnych); 

8) otrzymywania informacji dotyczących zmian organizacji pracy szkoły, z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

§ 72.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami , 

a w szczególności: 

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

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów         

oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 podejmuje następujące 

działania: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) współdziała z uczniami i ich rodzicami; 

3) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego; 

4) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

5) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów; 

6) 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; 

7) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci współdziałania            

z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec 

dzieci, 

b) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

c) udzielania informacji o nieobecnościach ucznia w szkole. 

3. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację dotyczącą 

klasy zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 73.1. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z rodzicami uczniów i samorządem klasy o programie i planie rocznych     

lub długoletnich działań wychowawczych; 

2) korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji           

oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oświatowych               

i naukowych; 

3) ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących 

w jego klasie; 

4) ustanowienia, przy współpracy z klasową radą rodziców, własnych form nagradzania                               

i motywowania wychowanków; 

5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych 

swoich wychowanków do odpowiednich instytucji kierownictwa szkoły. 

§ 74.1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej                 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania     

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym                   

i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 

5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczego i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,                

w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

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

w trudnej sytuacji życiowej. 

§ 75.1. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,                 

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, 

mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej              

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania     

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym                       

i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 

5) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego                        

i Programu Profilaktyki; 
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7) koordynowanie współpracy z rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

§ 76.1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) diagnozowanie uczniów (rozpoznawanie trudności dziecka na podstawie opinii psychologicznej 

i własnych obserwacji); 

2) indywidualizacja programu terapeutycznego; 

3) współpraca ze środowiskiem domowym i szkolnym (konsultacje, porady ukierunkowujące 

pracę rodzica i nauczyciela z dzieckiem); 

4) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w grupach od 2 do 5 uczniów (lub za zgodą 

dyrektora szkoły zajęć indywidualnych); 

5) wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności szkolnych, wyrównywanie deficytów, 

podejmowanie działań psychoterapeutycznych. 

§ 77.1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie badań wstępnych w celu określenia stanu mowy uczniów; 

2) ustalenie indywidualnych planów logoterapii z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

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

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

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

przy ścisłej współpracy z pedagogiem, psychologiem i terapeutą pedagogicznym; 

5) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia (porady, konsultacje); 

6) prowadzenie konsultacji logopedycznej z uwzględnieniem prawa do ochrony danych 

osobowych uczniów oraz tajemnicy zawodowej. 

§ 78.1. Bibliotekarz jest członkiem Rady Pedagogicznej i pracownikiem 

współodpowiedzialnym za pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły. 

2. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie 

i utrzymanie w należytym stanie. 

3. Udostępnia książki i inne źródła informacji. 

4. Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji             

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

5. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz pogłębia u uczniów 

nawyk czytania i uczenia się. 

6. Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną. 

7. Pomaga w odrabianiu prac domowych i nadzoruje ich wykonanie. 

8. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi 

opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa regulamin. 

§ 79.1. Świetlicą kieruje kierownik, który:  

1) sprawuje nadzór nad pracą wychowawczą świetlicy; 
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2) dokonuje analiz, oceny działalności świetlicy i przekazuje je na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej; 

3) prowadzi dokumentację działań świetlicowych; 

4) wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przedstawionym przez dyrektora zakresem czynności. 

§ 80.1. Wychowawca świetlicy odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece dzieci przez cały czas ich pobytu w świetlicy szkolnej.  

2. Ponosi odpowiedzialność za wyznaczoną przez kierownika świetlicy część sprzętu 

świetlicowego i pomoce do zajęć. 

3. Jest zobowiązany do respektowania zadań i poleceń kierownika świetlicy i dyrektora 

szkoły. 

4. Jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji swej pracy. 

5. Wychowawcę świetlicy obowiązuje: 

1) praca wychowawcza z dziećmi w wymiarze godzin określonym odrębnymi przepisami, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem zajęć; 

2) przygotowanie się do zajęć i doskonalenie metod pracy; 

3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

4) stała opieka nad powierzoną grupą wychowanków; 

5) realizowanie zadań przewidzianych rocznym planem pracy świetlicy szkolnej; 

6) pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej w czasie wydawania posiłków; 

7) organizowanie imprez świetlicowych zgodnie z kalendarzem imprez ujętym w planie pracy 

świetlicy szkolnej. 

§ 81.1. Inne obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialność regulują przepisy 

zawarte w Kracie Nauczyciela, Regulaminie Pracy, Kodeksie Pracy i innych 

przepisach szczegółowych dotyczących prawa pracy.  

§ 82.1. Prawa i obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi szkoły określają 

odrębne przepisy. 
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DZIAŁ V 

RODZICE 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki rodziców 

§ 83.1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami. 

§ 84.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania               

i kształcenia dzieci. 

§ 85.1. Rodzice mają prawo do: 

1) pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, 

które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji; 

2) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowywania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

3) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły dyrektorowi, organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców; 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów w nauce i trudności w nauce 

swojego dziecka; 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i pomocy w przypadku trudności         

w nauce; 

6) zapoznania się z pracami klasowymi swoich dzieci oraz ich oceną; 

7) informacji o przyznanych dziecku nagrodach i wyróżnieniach oraz wymierzonych karach; 

8) wnioskowania o indywidualny tok nauki; 

9) zapoznania się z formami i sposobami udzielania w szkole pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

§ 86.1. Rodzice mają obowiązek: 

1) zapoznania się z dokumentami szkolnymi (Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania, Przedmiotowym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym Szkoły, 

Programem Profilaktyki); 

2) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

4) bieżącego monitorowania informacji zawartych w dzienniczku ucznia oraz sygnowania ich datą 

i podpisem; 

5) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją i pisemnym 

usprawiedliwieniem nieobecności w dzienniczku ucznia w terminie do 7 dni od powrotu ucznia 

do szkoły; 

6) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce; 
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7) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających  

przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

8) przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcania do starannego ich prowadzenia; 

9) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

10) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 

11) współpracy z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności 

wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

12) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

13) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań. 
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DZIAŁ VI 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 87.1. WSO określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów w Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie.  

2. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci                      

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne 

przepisy.  

3. Zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy. 

Rozdział 2 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

§ 88.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 
 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej                     

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych                   

w Statucie Szkoły. 

§ 89.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu                   

oraz postępach w tym zakresie; 

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

dobrze i jak powinien się dalej uczyć oraz udzielanie wskazówek do samodzielnego planowaniu 

swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
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4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                             

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceny zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                   

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,    

według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 104 i § 105; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 99 ust. 5           

i § 100 ust. 1; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania § 103 ust.1, ust. 2; 

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

o postępach i trudnościach ucznia w nauce § 103 ust. 4. 

§ 90.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów            

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów § 99 ust. 6, ust. 15; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych § 103 ust. 1 i 2. Wychowawca klasy       

na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych 

opiekunów) o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania § 100, § 101; 

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

zachowania § 103 ust. 2. i ust. 3; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania                  

§ 99 ust. 19; 

d) warunkach i sposobie przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji                 

o postępach ucznia w nauce § 103 ust. 4. 

§ 91.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, zgodnie z przyjętym przedmiotowym systemem 

oceniania oraz indywidualnymi możliwościami, zaangażowaniem i wysiłkiem ucznia. 
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3. Prace pisemne uczniów klas I - VI stanowią dokumentację szkoły i są do wglądu           

dla ucznia w szkole podczas zajęć edukacyjnych oraz dla rodziców (prawnych 

opiekunów) na zebraniach ogólnych i konsultacjach indywidualnych. 

§ 92.1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne, o których mowa w § 90 ust. 1 pkt 1,     

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

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

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych                          

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach oddziałach ogólnodostępnych           

lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

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

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

orzeczenia; 

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

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii. 

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

psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 90 ust. 1 pkt. 1,                  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie             

tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,                 

o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

zwanej dalej "ustawą". 

§ 93.1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny                

i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych; 

5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 
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2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują 

pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami. 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych                   

i domowych; 

4) realizowania indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne konsultacje, celem ukierunkowania jego 

samodzielnej pracy; 

3) współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia. 

§ 94.1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w tych zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniu na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

2. Przy ustalaniu oceny z edukacji plastyczno – technicznej, wychowania fizycznego                  

z elementami edukacji zdrowotnej, edukacji muzycznej należy w szczególności brać    

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§ 95.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego , określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach fizycznych lub  zajęć komputerowych na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

uniemożliwia ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

§ 96.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)                     

oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,                

w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej,  w tym niepublicznej poradni specjalistycznej spełniającej warunki      

o których mowa w art. 71b ust.3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu                      

lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi      
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lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.  

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony"                

albo „zwolniona”. 

§ 97.1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

według skali  § 99 ust. 1,12,13 i 14  oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali                

§ 99 ust. 12, §100 ust. 1. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w połowie roku szkolnego w terminie 

podanym do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć w kalendarzu na bieżący rok 

szkolny. 

3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych           

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według § 99 ust 12, 13 i 14. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega                       

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych          

w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym                 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali            

§ 99 ust 5 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania § 100 ust 1.  

5. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, począwszy 

od klasy IV nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)                     

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych           

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z warunkami                  

i trybem o którym mowa w § 102 ust. 1.  

§ 98.1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

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

wyższej ani na ukończenie szkoły. 

§ 99.1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala 

się według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 
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2) stopień bardzo dobry – 5, dopuszcza się znak „+” i „-” 

3) stopień dobry – 4 ; dopuszcza się znak „+” i „-”; 

4) stopień dostateczny - 3 dopuszcza się znak „+” i „-” 

5) stopień dopuszczający - 2 dopuszcza się znak „+”  

6) stopień niedostateczny - 1. 

2. Oceny bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wstawianie („+” i„-”) w ocenianiu 

bieżącym i śródrocznym. 

3. W dziennikach lekcyjnych dopuszcza się stosowanie następującej symboliki: 

1) „PK” – praca klasowa; 

2) „A” – aktywność na lekcji; 

3) „S” – sprawdzian; 

4) „T” – test; 

5) „K” – kartkówka; 

6) „ODP” – odpowiedź; 

7) „PD” – praca domowa; 

8) „PL” – praca na lekcji. 

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

bieżących oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych wyższych niż przewidywane 

sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów.                

5. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

6. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV-VI: 

1) prace klasowe;  

2) sprawdziany; 

3) sprawdzian śródroczny i roczny; 

4) sprawdzian próbny; 

5) testy; 

6) kartkówki z ostatniej lekcji; 

7) prace domowe; 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” w Warszawie Strona 43 z 59 
 

8) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

9) różnego typu sprawdziany pisemne; 

10) wypowiedzi ustne; 

11) praca w grupie; 

12) testy sprawnościowe; 

13) prace plastyczne i techniczne; 

14) wiadomości i umiejętności muzyczne; 

15) udział w konkursach; 

16) udział w zawodach. 

7. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) praca klasowa –  na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego rozdziału 

lub jego części. Ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną / 

końcoworoczną. 

Zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych,              

które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, 

b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia 

nie więcej niż dwie. 

2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji; 

Zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem tygodniowym, 

b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż jeden sprawdzian, a wciągu tygodnia           

nie więcej niż trzy, 

c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca 

klasowa. 

3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji lub pracy 

domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu          

nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2. 

4) Sprawdzian śródroczny i roczny – obejmuje zakres materiału przerobionego odpowiednio         

w danym czasie; 

Zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy sprawdzianów,                

które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, 

b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić nie więcej  niż jeden sprawdzian.  

8. W pracy pisemnej ocenie może podlegać: 

1) zrozumienie tematu; 

2) znajomość opisywanych zagadnień; 

3) sposób prezentacji; 

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna; 

5) język; 

6) estetyka zapisu; 
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7) ortografia; 

8) interpunkcja. 

9. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

1) znajomość zagadnienia; 

2) samodzielność wypowiedzi; 

3) kultura języka; 

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

10. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.          

Ocenie podlegają następujące umiejętności: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej; 

2) efektywne współdziałanie; 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról; 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

11. W klasach I-III oceny bieżące z zajęć edukacyjnych są ocenami według następującej 

skali: 

Poziom 

osiągnięć/skala 
Ocena Komentarz słowny 

Celujący 

100%+ zadania 

dodatkowe 

6 

„Doskonale!" 

„Wspaniale!" 

„Jesteś mistrzem!" 

Bardzo dobry 

100% - 90% 

5 dopuszcza się znak 

„+” i „-” 
„Bardzo dobrze!" „Brawo!" 

Dobry 

89% - 75% 

4 dopuszcza się znak 

„+” i „-” 
„Dobrze" „Ładnie" „Prawidłowo" 

Dostateczny 

74% - 50% 

3 dopuszcza się znak 

„+” i „-” 

„Staraj się, będzie lepiej" 

„Słabo, pracuj więcej" 

Dopuszczający 

49% - 35% 

2 dopuszcza się znak 

„+” 

„Musisz więcej pracować" 

„Bardzo słabo, czeka Cię wiele pracy" 

Niedostateczny 

34% - 0% 
1 

„Musisz bardziej się postarać" 

„Jeszcze nie umiesz" 

12. Ocena śródroczna i roczna osiągnięć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi 

i dają możliwość rzetelnej informacji na temat wyników nauczania ucznia. 

13. Ocena śródroczna i roczna z języka angielskiego jest oceną opisową i daje możliwość 

rzetelnej informacji na temat wyników nauczania ucznia. 

14. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z religii/etyki, ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia wg skali ocen obowiązujących w klasach IV – VI. 

15. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach I - III: 

1) formy pisemne (w tym sprawdziany diagnozujące); 

2) ustne; 

3) praktyczne; 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” w Warszawie Strona 45 z 59 
 

4) bieżąca aktywność ucznia na lekcji; 

5) kontrola prac domowych; 

6) kontrola zeszytów. 

16. Bieżąca ocena osiągnięć edukacyjnych i zachowania w klasach I-III odnotowywana      

jest w dzienniku lekcyjnym i dzienniczku ucznia. 

17. W zeszytach, zeszytach ćwiczeń, oraz na pracach kontrolnych, uczeń klasy I - III 

otrzymuje ocenę cyfrową, której może towarzyszyć komentarz słowny. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej. 

19. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

20. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

§ 100.1. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy 

IV, ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra.  

3. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, uwzględniającą opinię własną 

ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących                 

w szkole oraz innych pracowników szkoły. 

4. Wpisy dotyczące zachowania uczniów klas IV-VI odnotowywane są w „Zeszycie 

wychowawczym” umieszczonym w dzienniku lekcyjnym.  

5. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca 

klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy 

oraz opinii ocenianego ucznia. 

6. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna z zastrzeżeniem § 106 ust. 1, 2 i 3. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

8. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanej nagannej lub nieodpowiedniej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

§ 101.1. Kryteria ocen zachowania. 

wzorowe 
 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny 

do swoich możliwości i zdolności; 

2) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem; 

3) interesuje się postacią patrona szkoły, zna hymn szkoły; 

4) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach 

zainteresowań; 

5) reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych; 

6) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, 

organizację; 

7) nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje; 

8) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów; 

9) przejawia troskę o mienie szkoły; 

10) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu; 

11) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

12) nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki); 

13) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innych; 

14) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, 

zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe; 

15) poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film); 

16) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych; 

17) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych; 

18) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym; 

19) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym; 

20) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje); 
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21) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom 

rodziny, kolegom i ich rodzicom; 

22) przestrzega zasad używania na terenie szkoły telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych; 

23) zawsze posiada dzienniczek ucznia. 

2. bardzo dobre 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, 

znajomych; 

2) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych; 

3) zna i chętnie śpiewa hymn szkoły; 

4) przejawia troskę o mienie szkoły; 

5) pomaga słabszym i młodszym kolegom; 

6) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych; 

7) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

8) bierze udział w konkursach, zawodach sportowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

10) przestrzega zasad higieny osobistej; 

11) nigdy nie ulega nałogom; 

12) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

13) nie spóźnia się na zajęcia szkolne; 

14) zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie; 

15) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły; 

16) przestrzega zasad używania na terenie szkoły telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych; 

17) zawsze posiada dzienniczek ucznia. 

3. dobre 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej; 

2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia; 

3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach z dorosłymi i dziećmi; 

4) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły; 

5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów; 

6) zna symbole szkoły, hymn; 

7) nosi odzież i obuwie wymagane ustaleniami dyrektora szkoły; 

8) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą; 

9) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach                      

i imprezach szkolnych; 
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10) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; 

11) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia; 

12) nie ulega nałogom; 

13) rozumie i stosuje normy społeczne; 

14) szanuje mienie społeczne; 

15) przestrzega wymagań obowiązujących regulaminów szkoły; 

16) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

17) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy; 

18) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów                  

i pracowników szkoły; 

19) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem; 

20) przestrzega zasad używania na terenie szkoły telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych; 

21) zawsze posiada dzienniczek ucznia. 

4. poprawne 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne; 

2) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych; 

3) sporadycznie spóźnia się na lekcje; 

4) nie zna hymnu szkoły; 

5) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy; 

6) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu; 

7) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego; 

8) zdarza mu się zapominać wymaganego stroju; 

9) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych; 

10) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci 

naprawienia swojego błędu; 

11) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

12) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą; 

13) czasami zapomina obuwia zmiennego; 

14) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie; 

15) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich; 

16) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

17) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły; 

18) używa zwrotów grzecznościowych; 

19) czasem pomaga koleżankom i kolegom; 

20) przestrzega zasad używania na terenie szkoły telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych; 
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21) sporadycznie nie posiada dzienniczka ucznia. 

5.  nieodpowiednie 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje; 

3) opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia; 

4) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji; 

5) nie nosi obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia; 

6) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne; 

7) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób 

starszych; 

8) jest agresywny w stosunku do rówieśników; 

9)  lekceważy zadania przydzielone przez szkołę, wychowawcę, zespół klasowy; 

10) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa; 

11) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości 

szkolnych; 

12) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią; 

13) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią ( wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia 

na basenie); 

14) często zaniedbuje higienę osobistą; 

15) ulega nałogom; 

16) ma negatywny wpływ na swoich kolegów; 

17) lekceważy ustalone normy społeczne; 

18) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania; 

19) sporadycznie nie przestrzega zasad używania na terenie szkoły telefonu komórkowego          

oraz innych urządzeń elektronicznych; 

20) sporadycznie nie posiada dzienniczka ucznia. 

6.  naganne 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji,          

wagaruje; 

2) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli; 

3) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń Samorządu Szkolnego; 

4) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły; 

5) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie 

własne i innych; 

6) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia; 
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7) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego 

błędu; 

8) ulega nałogom; 

9) celowo niszczy mienie szkoły; 

10) wchodzi w konflikt z prawem; 

11) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny; 

12) nagminnie nie przestrzega zasad używania na terenie szkoły telefonu komórkowego              

oraz innych urządzeń elektronicznych; 

13) nagminnie nie posiada dzienniczka ucznia. 

 

§ 102.1. Procedura informowania rodziców (prawnych opiekunów) dotycząca 

przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w klasach IV – VI. 

1) na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

podczas zebrania informuje rodziców (prawnych opiekunów), a nauczyciele poszczególnych 

zajęć edukacyjnych podczas zajęć - uczniów, o zagrożeniu oceną niedostateczną                               

z poszczególnych przedmiotów i przewidywaną oceną zachowania; 

2) w przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu, wychowawca 

zobowiązany jest do wysłania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią 

lub naganną oceną zachowania listem poleconym, nie później niż trzy tygodnie przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

3) na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

przedmiotów ustnie informują ucznia o przewidywanej ocenie;  

4) na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

przekazuje uczniowi zestawienie przewidywanych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych                          

i zachowania. Rodzic ma obowiązek zapoznania się z ocenami potwierdzając podpisem; 

5) w przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu przekazywania przewidywanych rocznych 

ocen klasyfikacyjnych  i zachowania rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odbioru 

zestawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w sekretariacie szkoły. 

 

§ 103.1. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

1) uczeń ma prawo na bieżąco poprawić otrzymaną ocenę; 

2) szczegółowe warunki możliwości uzyskania wyższej oceny określa nauczyciel przedmiotu               

w podanych na początku roku szkolnego przedmiotowych systemach oceniania. 

2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

1) wychowawca wspólnie z uczniem, w porozumieniu z rodzicem (prawnym opiekunem) ustala 

sposób i warunki poprawy oceny zachowania – spisanie kontraktu nie później niż miesiąc     

przed radą klasyfikacyjną; 

2) po upływie terminu realizacji wyznaczonych zadań wychowawca podsumowuje pracę ucznia            

i ewentualnie podwyższa ocenę zachowania. 
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3. Propozycje zadań, które może wykonać uczeń poprawiający ocenę zachowania: 

1) wykonanie pomocy naukowych; 

2) zaangażowanie w prace na rzecz Samorządu Szkolnego; 

3) zaangażowanie w pracę społeczną (wolontariat itp.); 

4) praca na rzecz szkoły (wg potrzeb szkoły); 

5) inicjowanie i współorganizowanie imprezy szkolnej; 

6) wykonanie zadania na rzecz swojej klasy; 

7) zadośćuczynienie - bezpośrednie naprawienie wyrządzonej szkody lub krzywdy; 

8) inne, własne propozycje ucznia. 

4. Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji                          

o postępach i trudnościach ucznia w nauce: 

1) otrzymywane bieżące oceny uczeń wpisuje do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka 

podczas zajęć edukacyjnych, które nauczyciel i rodzic potwierdzają podpisem; 

2) podczas zebrań z rodzicami wychowawca klasy przekazuje zestawienie bieżących ocen              

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oraz informacje o wpisach do zeszytu wychowawczego; 

3) w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, uczeń wkleja zestawienie bieżących ocen         

do dzienniczka – rodzic ma obowiązek potwierdzić oceny podpisem; 

4) w przypadku braku postępów ucznia w nauce i problemów wychowawczych, nauczyciel 

telefonicznie przekazuje informacje rodzicom (prawnym opiekunom); 

5) nauczyciel ma prawo do umówienia się na indywidualną rozmowę z rodzicem ucznia (prawnym 

opiekunem). 

§ 104.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

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

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,         

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

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

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu 

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

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1, 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego        

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

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

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2                

oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów -

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający      

w szczególności: 

 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) 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; 

5) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego               

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

przez dyrektora szkoły; 

6) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana". 
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§ 105.1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,           

z zastrzeżeniem § 106. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona        

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 106 i § 108 ust. 1. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania                 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 106. 

Rozdział 3 

Procedury odwoławcze 

§ 106.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia       

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą           

być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno -

wychowawczych. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -przeprowadza sprawdzian 

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

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

3) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

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

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
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d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel Samorządu Szkolnego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 
 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w 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. 

6. Ustalona przez komisję 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: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 

e) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                       

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 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. 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację 

udostępnia do wglądu wychowawca klasy lub osoba z kierownictwa szkoły.  

Dokumentacji szkolnej nie kseruje się, nie powiela, jak również nie skanuje i nie 

fotografuje.      
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Rozdział 4 

Promowanie ucznia 

§ 107.1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym 

oceniono pozytywnie. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca informuje podczas zebrania rodziców(prawnych 

opiekunów) o braku pozytywnej oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.  

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

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

opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

3. 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, z zastrzeżeniem § 108 ust. 10 oraz § 99 ust. 20.  

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

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

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię / etykę,           

do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane            

z tych zajęć. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim              

i ponad wojewódzkim, bądź laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego uzyskał       

po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji            

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 108 ust. 10. 

8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy                

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

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

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

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

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

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza       

się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

5. W skład komisji wchodzą: 

 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze                 

- jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

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

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego 

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

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem         

tej szkoły. 

7. 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; 

5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

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

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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.10. 

10. 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. 

§ 109.1. Uczeń kończy szkołę podstawową:  

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem    

§ 99 ust. 20; 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o którym mowa w § 110. 
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2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust. 1pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię/etykę do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

Rozdział 5 

Sprawdzian w ostatnim roku nauki 

§ 110.1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą 

przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

określonych w odrębnych przepisach.  

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

 

 

 

Rozdział 6 

Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

§ 111.1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ewaluacji i uaktualnianiu.  

2. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski i zatwierdza zmiany. 
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DZIAŁ VII 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

§ 112.1. Szkoła posiada: 

1) własny ceremoniał; 

2) hymn; 

3) sztandar szkoły; 

4) Izbę Pamięci; 

5) kamizelki z logo szkoły. 

2. Patronem szkoły są Bataliony Armii Krajowej „Gustaw” i „Harnaś”. 

3. Święto Szkoły obchodzone jest w listopadzie i może być dniem wolnym od zajęć 

dydaktycznych. 
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DZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 113.1. Od decyzji organów szkoły każdemu przysługuje prawo do odwołania           

do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.  

2. Statut Szkoły może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej. 

3. Propozycje zmian w Statucie Szkoły mogą wnieść: nauczyciele, Rada Rodziców, 

Samorząd Szkolny. 

4. Proponowane zmiany muszą uzyskać akceptację 2/3 Rady Pedagogicznej. 

5. Tekst Statutu znajduje się: 

1) w bibliotece szkolnej; 

2) w gabinecie dyrektora szkoły; 

3) na stronie internetowej szkoły – www.sp279.edupage.org. 

 

http://www.sp279.edupage.org/

