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Katolickiej Szkoły Podstawowej  

Sióstr Dominikanek 

im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Piotrkowie Trybunalski 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – O Systemie Oświaty  

(Dz. U. z 2014r., Nr 256,poz. 1572, z późn. zm.) zwana dalej Ustawą. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe               

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)   

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r – przepisy wprowadzająca ustawę – Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Szkoła posiada nazwę: Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek im. bł. s. Julii 

Rodzińskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Szkoła ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim 97 – 300, ul. Stronczyńskiego 1, 

w obiekcie stanowiącym własność organu prowadzącego.  

3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Może być stosowana nazwa skrócona: 

Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek. 

 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Rektorat Kościoła Akademickiego Panien 

Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rycerska 3, 

posiadający osobowość prawną, reprezentowany przez każdorazowego Rektora.  

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kurator Oświaty w Łodzi. 

3. Jako placówka katolicka szkoła podlega nadzorowi Biskupa Łódzkiego. 

 

§ 3 

 

1. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły 

publicznej. 

2. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące 

edukacji w szkołach publicznych. 

3. Szkoła jest szkoła katolicką, to znaczy wypełnia swoje zadania: wychowanie, nauczanie 

i opiekę nad dziećmi w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła Katolickiego. 

4. Wszystkie swoje zadania wobec uczniów i ich rodziców szkoła realizuje w oparciu 

o duchowość dominikańska, która w tym miejscu jest szczególnie podtrzymywana 

od wieków. 

5. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjna i eksperymentalną dotyczaca kształcenia, 

wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości 

bazowych, kadrowych i finansowych na zasadach i warunkach określonych w ustawie – 

Prawo Oświatowe. 

 

§ 4 

 

1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających 

uprawnienia szkól publicznych, tj.: 

a) realizuje programy nauczania zgodne z Podstawa Programową Kształcenia 

Ogólnego dla szkoły podstawowej o której mowa w odrębnych przepisach, 

b) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym 

niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym 
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planie nauczania publicznej szkoły podstawowej zawarty w Szkolnym Planie 

Nauczania, 

c) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty, czy sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji 

Narodowej, 

d) prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, 

e) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających 

kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, 

f) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności 

oraz deklaracji rodziców (opiekunów prawnych) akceptująca katolicki charakter 

szkoły i jej Statut, 

g) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz dalszego kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 – Prawo Oświatowe, typy szkół 

publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a–d;  

h) realizuje ramowy plan nauczania 

i) stosuje warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów jak w szkołach publicznych,  

j) egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w szkole w ostatnim roku nauki – art.19 – 

Prawo Oświatowe.  

 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Szkoły  

 

§ 5 

 

1. Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie w oparciu o zasady 

personalizmu chrześcijańskiego – do odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro 

wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.  

2. Pragniemy ukształtować i wykształcić przyszłych odpowiedzialnych i mądrych członków 

wspólnoty rodzinnej, pracowitych i aktywnych obywateli – członków wspólnoty lokalnej, 

oddanych patriotów – członków wspólnoty narodowej oraz wiernych członków wspólnoty 

Kościoła. 

3. Zasady i wartości chrześcijańskie mają stanowić podstawę wychowania opisanego 

szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz 

maja cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli 

i wychowawców pod kierunkiem dyrektora. 

4. Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioklasowej Szkoły Podstawowej 

w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie. 

5. Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi podstawę działania szkoły i organizowana 

w ramach planu zajęć. 
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§ 6 

 

1. Cele szkoły podstawowej wynikające z przepisów prawa i jej charakteru katolickiego 

są następujące: 

a) Wychowywanie dzieci w duchu Ewangelii i wartości chrześcijańskich, znajomości 

historii i kultury narodu, otwarcie na problemy współczesnego świata. 

b) nauczanie dzieci w zakresie treści objętych podstawa programową dla I i II etapu 

edukacji, 

c) współdziałanie z rodziną i wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej 

i w tym, co dotyczy integralnego rozwoju i dobra dziecka. 

 

§ 7 

 

1. Realizując cele zawarte w § 5 i § 6 szkoła zgodnie podejmuje następujące zadania: 

a) wychowuje - uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej 

i regionalnej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób 

reprezentujących inne kultury i narody, 

b) kształci – przestrzegając obowiązujące prawa, według przyjętego programu 

nauczania  

c) stwarza warunki - do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów i wspomaga ten 

rozwój, 

d) zapewnia – opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas 

zajęć organizowanych przez szkołę 

e) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną według 

ich indywidualnych potrzeb i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

f) stwarza warunki do osobistego poznania i doświadczenia wiary w Boga 

we wspólnocie Kościoła 

g) przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego udziału w życiu własnej rodziny 

h) zapewnia dostęp do środków społecznej komunikacji i uczy odpowiedzialnego 

z nich korzystania 

i) przeprowadza systematyczna analizę postępów w nauce, kontrolowanie 

i diagnozowanie zachowań uczniów 

j) rozwija bazę lokalową i materialną szkoły 

k) promuje zdrowy i bezpieczny styl życia 

l) promuje postawy prospołeczne – postawę aktywnego i odpowiedzialnego 

zaangażowania się w życie grupy: klasy, szkoły, parafii, dzielnicy 

m) uczy szacunku dla człowieka – dla siebie samego i dla każdego innego człowieka, 

szczególnie dla rodziców, nauczycieli, ludzi starszych i chorych 

n) przedstawia ideały prawdy, dobra i piękna 

o) uczy podejmować wyzwania, pokonywać trudności, uczy pracować zgodnie 

z katolicka etyką pracy 

p) reaguje na różne formy ubóstwa, które mogą negatywnie wpływać na integralny 

rozwój dziecka 
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2. Opiekę na uczniami przybywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych 

zajęć sprawuje nauczyciel, zgodnie z planem zajęć szkolnych 

 

3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawcy klasy. 

 

 

§ 8 

 

1. Szkoła posiada własny program wychowawczo - profilaktyczny oparty na duchowości 

dominikańskiej. Szkoła wspiera wychowawczą role rodziny. Wychowanie w szkole 

zakłada, że zarówno pracownicy placówki jak i wychowankowie będą dążyli do takiej 

dojrzałości ludzkiej i religijnej, by otwarci na łaskę Bożą i świadomie kierując swoim 

życiem, byli zdolni do dawania świadectwa Prawdzie. Działaniem o charakterze 

profilaktycznym jest ukierunkowanie rozwoju dziecka na wartości, pozytywną wizje życia, 

radość, prawda, wolność, służba, współczucie, podejmowanie współpracy z rodzicami 

i odpowiednimi instytucjami, podejmowanie działań mających na celu konkretna pomoc 

tam, gdzie dziecko jest zagrożone.  

 

2. Jako priorytetowe ustala się następujące działania wychowawcze: 

a) pomaganie uczniom we wszechstronnym rozwoju osobowym zgodnie z nauką 

Ewangelii 

b) ukazywanie uczniom chrześcijańskiej wizji świata, umożliwiającej dojście 

do syntezy wiary i kultury 

c) angażowanie wszystkich nauczycieli oraz rodziców w proces wspierania rozwoju 

uczniów i dążenie do przyjęcia wspólnej koncepcji wychowania 

d) stwarzanie atmosfery rodzinnej, wzajemnego szacunku, życzliwości 

i  odpowiedzialności wśród całej społeczności szkolnej ( uczniów, rodziców, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły) 

e) podtrzymywanie więzi z absolwentami szkoły 

 

§ 9 

 

Szkoła organizuje  i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stworzenia warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu 

umiejętności wychowawczych, tak, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne 

w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielonej uczniom. 
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3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizuje dyrektor szkoły. Za stronę 

organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas. Wszyscy 

nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole maja obowiązek uczestniczyć 

w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.  

4.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy 

z rodzicami oraz podmiotami, o których mowa w odrębnych przepisach. Ważnym 

czynnikiem wspierającym uczniów jest wspólnota szkoły, oddziału klasowego w której 

zaszczepia się ideał „bycia dla drugich” 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy 

w szczególności: ucznia, rodziców ucznia, wychowawcy klasy, dyrektora oraz specjalisty 

zatrudnionego w szkole. 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowanie działań nauczycieli z pedagogiem szkolnym, psychologiem 

i innym specjalistą, także w formach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu o udzielaniu 

tej pomocy.  

7. Szkoła korzysta też z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w razie 

potrzeby z poradni specjalistycznych, z placówek doskonalenia nauczycieli i współpracuje 

ze strukturami szkolnictwa katolickiego. 

 

 

 

 

Rozdział III 

Organy szkoły oraz zakres ich zadań 

 

 

 

§ 10 

 

Organami Szkoły są: 

1. Dyrektor szkoły 

2. Rada pedagogiczna 

3. Samorząd uczniowski 

4. Rada Rodziców 

 

 

§ 11 

 

Dyrektor  

1. Stanowisko Dyrektora powierza Organ Prowadzący, Rektorat Kościoła Akademickiego 

Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim, 

reprezentowanym przez każdorazowego Rektora w porozumieniu z Przełożoną Generalną 

Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika. 
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§ 12 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńczą 

szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizacje zadań 

szkoły zgodnie ze statutem oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły - 

jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej 

2. Do zadań Dyrektora szkoły należy w szczególności: 

a) Sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie im warunków harmonijnego 

rozwoju intelektualnego i psychofizycznego 

b) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole oraz 

podczas zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą 

c) Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

obowiązkowych zajęć  dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych 

d) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na warunkach określonych dla szkół 

publicznych 

e) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania  

f) Dopuszcza do użytku program nauczania zawierający podstawę programową 

zgodnie z charakterem szkoły. Programy te musza uwzględniać koncepcje 

człowieka jako osoby oraz zasady wiary i moralności katolickiej i poszanowanie 

dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny 

g) Ustala szkolny plan nauczania 

h) Odpowiada za realizacje programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

i) Ustala wymiar godzin pozalekcyjnych 

j) Może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo – zadaniowe, powołuje przewodniczących tych zespołów 

k) Może zezwolić na podstawie opinii PP na spełnienie przez ucznia obowiązku 

szkolnego poza szkołą – edukacja domowa 

l) Odpowiada za właściwą organizacje oraz przebieg egzaminu ośmioklasisty 

m) Zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach 

n) Dysponowanie budżetem szkoły 

o) Dobieranie i zatrudnianie oraz zwalnianie nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy 

wewnętrzne 

p) Organizowanie i wspiera doskonalenie zawodowe i formacje nauczycieli, 

uwzględniając charakter szkoły oraz jej cele i zadania statutowe 

q)  Wykonywanie zadań związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu 

zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami 

r) Dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami 

s) Nagradzanie nauczycieli szkoły oraz stosowanie upomnień porządkowych 

pracownikom szkoły 

t) Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących 

u) Wstrzymuje wykonanie podjętych uchwał niezgodnych z prawem 
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v) Ma prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 

nauczycieli i zebraniach organizowanych przez organy szkoły. 

w) Odpowiedzialność za dokumentacje szkoły 

x) Współpracuje z samorządem uczniowskim 

y) Realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły  

3. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, 

trudnościach i potrzebach. 

 

§ 13 

 

1. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników 

 

2. Przy wypełnieniu swej funkcji dyrektor działa zgodnie z regulaminem pracy 

i wynagradzania w Szkole. 

 

§ 14 

 

1. W szkole może być stanowisko wicedyrektora szkoły 

2. Wicedyrektor szkoły współpracuje z dyrektorem szkoły w realizacji zadań szkoły 

3. Wicedyrektora szkoły powołuje i odwołuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym 

 

4. Do zadań i kompetencji wicedyrektora Szkoły należy: 

a) Pełnienie obowiązków dyrektora podczas jego nieobecności 

b) Układanie tygodniowego plany zajęć lekcyjnych 

c) Układanie planu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych i kontrola 

ich realizacji 

d) Organizowanie zastępstw za nauczycieli nieobecnych w pracy 

e) Sprawowanie nadzoru nad sposobem prowadzenia dokumentacji pedagogicznej 

f) Współdziałanie z dyrektorem w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego 

g) Odpowiedzialność za bieżące kontakty z Kuratorium i Wydziałem Oświaty, 

Urzędem Miasta 

h) Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora Szkoły. 

 

 

§ 15 

 

1. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów do szkoły 

2. Dyrektor szkoły w przypadkach szczególnych naruszania przez uczniów Statutu  

i regulaminów szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może skreślić ucznia 

z listy uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek im. bł. s. Julii 

Rodzińskiej.  
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§ 16 

 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań 

statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej 

4. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły  

5. Zebrania rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek; 

a) Dyrektora szkoły – przewodniczącego RP 

b) Organu prowadzącego 

c) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

d) Co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej  

6. Zebrania rady pedagogicznej odbywają sie: 

a) Przed rozpoczęciem roku szkolnego 

b) W każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów 

c) Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

d) W miarę bieżących potrzeb 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) Zatwierdzenie planów pracy Szkoły przedkładanych przez dyrektora 

b) Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

c) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

przedkładanych z pozytywna opinia organu prowadzącego 

d) Ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli 

e) Podejmowanie uchwały w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) Organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych 

b) Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych 

c) Opracowanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, 

wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunkach pracy szkoły 

 

 

§ 17 

 

1. Rada Pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze 

statutem szkoły 

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

3. Rada Pedagogiczna ustala Program Wychowawczo – profilaktyczny Szkoły 
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§ 18 

 

1. Do szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 50 – 53, art. 54 ust. 1 – 6 i 8 oraz art. 55 i 56 

ustawy o systemie oświaty 

2. Szkła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów o których mowa w przepisach 

wymienionych w ust. 1 

 

§ 19 

 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. Zasady wybierania i działania Samorządu 

Uczniowskiego określa regulamin. 

2. Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu a zatwierdza go dyrektor. Regulamin 

nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły 

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynie reprezentantami uczniów 

4. Samorząd Uczniowski jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów 

5. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi szkoły w celu 

uzyskania akceptacji 

6. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły i radzie Pedagogicznej 

propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące: 

a) Szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego 

b) Regulaminu szkoły 

c) Zasad oceniania 

d) Organizacji pracy szkoły 

e) Realizacji podstawowych praw i obowiązków ucznia 

7. Działalnością Samorządu Uczniowskiego opiekuje się nauczyciel zatwierdzony 

do pełnienia tej funkcji przez dyrektora szkoły 

 

 

§ 20 

 

8. Samorząd Uczniowski ma na  celu kształtowanie u uczniów odpowiedzialnych postaw 

prospołecznych i przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym według społecznej 

nauki Kościoła 

9. Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest; 

a) Budzenie u uczniów postawy przynależności do wspólnoty szkolnej 

b) Kształtowanie postaw odpowiedzialności za szkołę 

c) Budzenie szacunku do pracowników szkoły i rodziców, docenianie ich pacy 

d) Aktywne włączenie się w życie szkoły przez zgłaszanie i realizację inicjatyw 

w obszarze nauczania, wychowania, kultury, sportu, formacji duchowej 

e) Promowanie wśród uczniów szlachetnych wartości 

f) Kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugich i gotowość przyjścia im z pomocą 
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10. Samorząd Uczniowski ma prawo troszczyć się o to, aby uczniowie: 

a) Znali swoje obowiązki i prawa wynikające ze statutu i innych dokumentów szkoły 

b) Znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania edukacyjne; 

dydaktyczne i wychowawcze 

c) Znali obowiązujące w szkole zasady oceniania 

d) Mieli prawo do dialogu; zadawania pytań i wyrażania opinii w sprawie realizacji 

statutowych zadań szkoły 

e) Mieli prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej 

f) Mieli możliwość do organizowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, oświatowej i formacyjnej 

g) Mieli zapewniona właściwą proporcję między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania zainteresowań i uzdolnień, poprzez właściwą organizację życia 

szkolnego 

 

 

§ 21 

Rada Rodziców 

1. Współpraca Szkoły z rodzicami jest priorytetem w działalności dydaktyczno – 

wychowawczej. Szkoła uznaje pierwszeństwo odpowiedzialności rodziców za wychowanie 

swoich dzieci, a swoją działalność realizuje jako wspieranie rodziny 

2. Rada Rodziców jest organem wspierającym szkołę 

3. W składa Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu trójek klasowych, 

wybranych na zebraniach rodziców poszczególnych klas. 

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

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz tryb przeprowadzania wyborów. 

5. W celu wspierania działalności strukturalnej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasoby gromadzenia 

i wydatkowania funduszy określa regulamin rady Rodziców. 

6. Do Rady Rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ustawy Prawo 

Oświatowe (zobacz art. 87) 

7. Rodzice uczniów maja prawo do: 

a) Zapoznania się ze statutem i regulaminem szkoły 

b) Zapoznanie się z programem edukacyjnym a szczególnie wychowawczym 

i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami 

dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów 

c) Uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci 

oraz przyczyn trudności szkolnych 

8. Rodzice mają obowiązek: 

a) Współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci 

b) Brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach 

c) Akceptować katolicki charakter szkoły i dawać o tym świadectwo wobec swoich 

dzieci, poszanowanie chrześcijańskich wartości i zasad moralnych 
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d) Interesować się osiągnięciami edukacyjnymi swoich dzieci – w zakresie 

wychowania i nauczania 

e) Współpracować z dyrektorem szkoły, wychowawca klasy, pozostałymi 

nauczycielami i pracownikami szkoły w realizacji celów szkoły, szczególnie 

w tym, co dotyczy ich dziecka 

f) Uczestniczyć w ogólnoszkolnych i klasowych zebraniach rodziców, dniach 

skupienia, konferencjach, które mogą mieć charakter informacyjno – formacyjny. 

 

9. Rodzice dzieci są integralną częścią wspólnoty wychowawczej 

 

10. Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców mogą być określone w 

regulaminie działalności Rady Rodziców 

 

 

§ 22 

 

1. W Szkole działają Trójki klasowe Rodziców, które stanowią reprezentację rodziców 

uczniów 

 

2. Trójki klasowe rodziców wspomagają działalność statutową szkoły w szczególności przez: 

a) Animację i koordynację współpracy wszystkich rodziców ze szkoły 

b) Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości religijnych, kulturalnych, 

sportowych i turystycznych na terenie szkoły i poza szkołą 

c) Pomoc z zakresu gospodarczego 

d) Podejmowanie rożnych inicjatyw własnych służących dobru szkoły 

 

 

§ 23 

 

1. W trosce o dobro szkoły i uczniów ustawa o systemie oświaty zobowiązuje wszystkie 

organy Szkoły do współpracy 

2. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy 

zainteresowanej strony z wychowawcą, potem z dyrektorem szkoły 

3. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły strony najpierw podejmują 

próbę znalezienia rozwiązania na drodze dialogu 

4. Konflikt rodzic – nauczyciel rozwiązywany jest w formie ustnej z zaznaczeniem rozmowy 

w zeszycie kontaktów z rodzicem 

5. Jeżeli sytuacja konfliktowa nie zostanie rozwiązana na drodze dialogu każdej ze stron 

przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora szkoły, który powinien podjąć decyzję 

w prawie w ciągu 14 dni 

6. Odwołanie się do dyrektora może mieć formę ustną z zaznaczeniem w zeszycie kontaktów 

dyrektora z rodzicami lub formę pisemna skierowaną do dyrektora 

7. Jeżeli decyzja dyrektora szkoły nie rozwiązała konfliktu strony mają prawo odwołania 

się do organu prowadzącego a następnie do organu nadzorującego 
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§ 24 

 

Stowarzyszenia i organizacje 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe 

są zgodne z charakterem szkoły 

 

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża 

i określa warunki tej działalności – dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

 

 

§ 25 

 

Organ Prowadzący 

1. Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem Konkordatu między Stolica 

Apostolską i Rzeczpospolita Polską, dotyczących charakteru wychowawczego szkoły. 

 

 

 

Rozdział IV 

Organizacja pracy szkoły 

 

 

§ 26 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym – 

określa arkusz organizacyjny szkoły  opracowany przez dyrektora i zatwierdzony 

przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach 

 

§ 27 

 

1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określone – przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

2. Dyrektor zachowuje obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć za okazji: 

a) Świąt państwowych 

b) Świat kościelnych 

c) Dorocznych rekolekcji wielkopostnych 

 

3. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną 
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4. Z okazji obowiązujących świat kościelnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom 

i nauczycielom udział we Mszy Św. W tych dniach dyrektor może ogłosić dzień wolny 

od zajęć. 

 

 

 

§ 28 

 

1. Szkoła kształci dzieci w zakresie Szkoły Podstawowej na pierwszym i drugim etapie 

edukacyjnym: nauczanie zintegrowane; klasy I – III  i  klasy IV – VIII 

2. Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy, liczący do 25 uczniów 

3. Podstawowa formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – 

lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w danym roku szkolnym 

4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.  

5. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności 

mogą odbywać się poza szkołą 

6. Organizacje obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach określa 

tygodniowy rozkład zajęć od poniedziałku do piątku sporządzony przez dyrektora, zgodnie 

z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania 

7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 

ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych 

8. W klasach I – III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

9. Zajęcia w szkole każdego dnia rozpoczynają się wspólną modlitwą uczniów i nauczycieli 

zgodnie z rokiem liturgicznym i przyjętym planem  

10. W ciągu roku szkolnego w szkole organizowane są różne formy wychowania 

i formacji, w tym rekolekcje i dni skupienia. W uroczystości i święta kościelne, w pierwsze 

piątki miesiąca oraz inne ustalone dni dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców szkoła może 

zorganizować w miarę możliwości wspólną Msze św.  

 

 

 

§ 29 

 

1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość z: 

a) Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem 

b) Pracowni komputerowej 

c) Biblioteki 

d) Świetlicy 

e) Sali gimnastycznej 

f) Stołówki  

g) Szatni 

h) Pozostawiania pomocy i podręczników w szkole 
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§ 3 

 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, 

realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli 

oraz wypełnianiu innych zadań szkoły 

 

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie 

3. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności; 

a) Opracowuje organizację biblioteki szkolnej 

b) Gromadzi i opracowuje zbiory 

c) Prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej 

d) Pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po zakończeniu w celu umożliwienia 

dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom  

 

 

§ 31 

 

1. Szkoła posiada świetlicę, która zapewnia opiekę uczniom poza zajęciami dydaktycznymi 

2. Świetlice prowadzi nauczyciel, któremu powierzono to zadanie 

3. Świetlica funkcjonuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły 

4. Świetlica zapewnia uczniom: 

a) Bezpieczeństwo i opiekę w czasie, gdy są na lekcji 

b) Pomoc w odrabianiu lekcji 

c) Zajęcia plastyczne i kulturalne 

 

§ 32 

 

1. Dzieci uczęszczające do szkoły objęte są opieką psychologiczno pedagogiczną na terenie 

placówki 

 

2. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są w miarę potrzeb zajęcia 

wyrównawcze i korekcyjne. 

 

§ 33 

 

1. W czasie trwania specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp. 

oprócz nauczycieli szkoły opiekę nad uczniami sprawują instruktorzy, z którymi została 

zawarta umowa o prowadzenie tych zajęć. 

 

§ 34 

 

1. Szkoła zapewnia możliwość spożycia posiłków. 

2. Posiłki są dodatkowo płatne na zasadach ustalonych odrębnie przez Dyrektora Szkoły. 
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Rozdział V 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 

 

 

§ 35 

 

1. Nauczyciel szkoły w szczególności; 

a) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze, i opiekuńcze, 

zgodnie z charakterem szkoły opisanym w statucie 

b) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju. 

2. Podstawową zasada pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie 

im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą. 

3. Nauczyciel w swoich postawach i działaniach wobec uczniów, stara się dążyć 

do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy 

4. Od nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkole, oprócz kwalifikacji 

do zajmowania danego stanowiska określonych w odrębnych przepisach, wymaga 

się świadectwa wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i w pracy dydaktyczno - 

 wychowawczej. 

 

§ 36 

 

1. Realizując zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność 

za; 

a) Prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczn0 – wychowawczych i stosowanie 

właściwych metod pracy 

b) Tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy 

c) Odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej 

charakterem 

d) Jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej 

e) Uwzględnianie w procesie edukacyjnych indywidualnych możliwości uczniów 

f) Życie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez 

szkołę 

g) Dobra i życzliwą współprace z rodzicami 

h) Powierzone mienie szkoły 

i) Systematyczne wypełnienie dokumentacji szkolnej 

j) Osobiste doskonalenie zawodowe i formację 

2. Nauczyciel sprawuje; 

a) Bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęc pozalekcyjnych 

b) Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczki 

i zorganizowanych wyjść 

c) Opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany 

do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem 

oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów 
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3. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków: 

a) Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania 

b) Dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny 

c) Stosuje przyjęte przez szkołę sposoby oceniania uczniów 

d) Bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje 

e) Systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne 

i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej 

f) Przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form 

współzawodnictwa naukowego i sportowego 

g) Udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce 

h) Aktywnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogiczne 

 

§ 37 

 

1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzenie wiedzy 

zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych 

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój 

zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły katolickiej. 

3. Praca nauczyciela traktowana jest jako proces twórczy. Nauczyciel, uwzględniając 

charakter szkoły, może: 

a) Proponować dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz 

proponuje podręcznik do nauczania przedmiotu 

b) Może tworzyć program autorski 

c) Zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji 

dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów w tym statutowych. 

 

§ 38 

 

1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z przepisami prawa oświatowego 

oraz odrębnymi przepisami obowiązującymi w szkole  

2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań 

zapisanych w prawie oświatowym, określonych w Statucie ( art4 ustawy o systemie 

oświaty, art. 6 karty Nauczyciela) w tym pracy bezpośrednio  z uczniami oraz praca na 

rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

§ 39 

 

1. W szkole mogą być tworzone zespoły nauczycieli: 

a) Klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie) 

b) Wychowawcze 

c) Przedmiotowe 

d) problemowe 

2. Zadaniem zespołu klasowego jest  przygotowanie projektu: 
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a) zestawów programów nauczania dla danej klasy 

b) wyboru podręczników 

3. Zadaniem zespoły wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły: 

a) projektu programu wychowawczego 

b) spójnego z programem wychowawczym projektu programu profilaktyki 

4. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

a) Ustalenie programów nauczania 

b) Dokonanie wyboru podręczników 

c) Opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów 

 

 

§ 40 

 

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach 

wychowawcom klas. 

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 

a) Tworzenie atmosfery wychowawczego zachowania wśród wychowanków 

b) Otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego 

wychowanka 

c) Ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia 

członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła 

d) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi 

i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych 

e) Utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków w celu poznania 

i ustalenia potrzeb dydaktyczno – wychowawczych ich dzieci, systematyczne 

informowanie o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, włączanie 

rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej linii wychowania, 

powiadamianie o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie 

niedostatecznej. 

 

3. Obowiązkiem wychowawcy jest: 

a) Na początku roku szkolnego zapoznać uczniów i rodziców z prawami 

i obowiązkami ucznia, z zasadami przyznawania nagród i udzielania kar 

oraz z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

b) Zapoznać uczniów klasy i ich rodziców ze statutem Szkoły i regulaminami 

wewnętrznymi dotyczącymi spraw uczniów 

c) Ustalenie i poinformowanie uczniów i rodziców  o sposobie oceniania zachowania 

uczniów swojej klasy zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

d) Współpraca z dyrektorem szkoły, psychologiem szkolnym lub pedagogiem  

e) Systematyczne rozliczanie frekwencji uczniów  

f) Organizowanie zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami 

g) Systematyczne prowadzenie dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy 

ocen i innej dokumentacji zgodnie z przepisami dla szkół publicznych oraz innej 

dokumentacji obowiązującej w Szkole. 
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4. Wychowawca odpowiada za: 

a) Osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału 

b) Integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

klasy i szkoły 

c) Poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się 

w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej 

d) Bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, 

wycieczek, spotkań 

5. Wychowawca jeden raz w miesiącu dokonuje oceny zachowania uczniów. 

Przy wystawianiu tej oceny konsultuje się z nauczycielami uczącymi dana klasę 

6. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych 

do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem wychowawczym 

7. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca może korzystać 

z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu Szkoły 

 

§ 41 

 

1. W uzasadnionych sytuacjach dyrektor szkoły może dokonać zmiany/odwołać nauczyciela 

z funkcji wychowawcy klasy; 

a) Z urzędu 

b) Na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy 

c) Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału 

2. Wniosek o którym mowa w ust 1. pkt. a-c, nie mają dla Dyrektora Szkoły charakteru 

wiążącego. 

3. O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni 

od daty otrzymania wniosku 

 

§ 42 

 

1. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą 

wspólnotę szkoły. 

2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają 

obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej 

 

§ 43 

 

1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia Dyrektor – zgodnie 

z Regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole, 

2. Cel i zadania szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim 

związku z religia katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania 

i nauczania w szkole. 

3. Dyrektor szkoły w zatrudnieniu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, 

zobowiązany jest dobrać osoby, które będą mogły utożsamić się z misja wychowawczą 
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szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania 

edukacyjne zgodnie z charakterem szkoły zapisanym w jej Statucie (zob. art.18 -3b §4 KP) 

4. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela 

w związku z art. 6a Karty Nauczyciela. 

5. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy 

ustawy Karty Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie (art. 1 ust. 2 pkt. 2 

w związku z art. 91b ust. 2 pkt. 1 i 2)  

 

 

 

Rozdział VI 

Prawa i obowiązki uczniów 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec nich 

 

 

§ 44 

 

1. Uczeń staje się podmiotem praw i obowiązków w szkole z chwilą wpisania go w poczet 

uczniów Szkoły 

2. Uczniowie szkoły maja prawo do: 

a) Podmiotowego i życzliwego traktowania przez nauczycieli, innych pracowników 

szkoły i innych uczniów, zgodnie z charakterem szkoły 

b) Dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki 

c) Życzliwej pomocy ze strony nauczycieli i wychowawców w indywidualnym 

rozwoju zdolności i zainteresowań 

d) Otrzymywania odpowiedniej pomocy w sytuacji trudności  

e) Obiektywnej i jawnej oceny swoich osiągnięć do poprawienia ocen 

f) Korzystania z pomieszczeń szkolnych pracowni, sprzętów, środków dydaktycznych 

g) Wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim 

h) Zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole 

i) Wyrażanie swojego zdania i swoich opinii zgodnie z zasadami kultury i szacunku 

wobec innych 

j) Duchowego towarzyszenia za strony nauczycieli i wychowawców w procesie 

indywidualnej formacji osoby zgodnie z wartościami chrześcijańskimi 

k) Do poszanowania godności osoby 

l) Korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach 

Dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu 

Szkoły 

3. Uczniowie Szkoły maja obowiązek: 

a) Przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły 

b) Włączenia się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne 
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c) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym szkoły, 

w lekcjach i na innych zajęciach 

d) Odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły 

e) Wypływającego z wyznawanych wartości stosunku do koleżanek i kolegów 

oraz innych osób 

f) Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój 

g) Godnego reprezentowania swej szkoły 

h) Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 

i) Regularne i uczciwe usprawiedliwianie nieobecności w szkole w terminie do 7 dni 

od ostatniego dnia nieobecności w formie pisemnej lub ustnej informacji 

od rodziców 

j) Przestrzegania zakazu korzystania podczas zajęć edukacyjnych z telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, odtwarzających (telefony 

i wszelkie przyniesione urządzenia można pozostawić w sekretariacie – ich 

całkowity odbiór może nastąpić w momencie wychodzenia ucznia do domu, 

w czasie przerwy miedzy lekcjami może być możliwość sprawdzenia połączeń 

i ponownego oddania) 

k) Noszenie na terenie szkoły właściwego stroju określone przez szkołę  

l) Występowania w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych, określonych 

w kalendarzu na dany rok szkolny, świąt oraz podczas reprezentowania Szkoły 

na zewnątrz w ramach konkursów międzyszkolnych i występów publicznych 

4. Za spełnianie obowiązków ucznia w szkole współodpowiedzialni są rodzice. 

 

§ 45 

 

1. Strój ucznia powinien być czysty, skromny, schludny 

2. Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego; 

a) CODZIENNY;  

- biała koszulka polo z krótkim lub długim rękawem z logo szkoły  

- w okresie jesienno – zimowym: czarna lub ciemno-grantowa kamizelka z logo 

szkoły 

b) ODŚWIĘTNY (GALOWY); 

Klasy I – III  

- Chłopcy (mundurek); - biała koszula, czarne spodnie i czarna kamizelka z logo 

szkoły  

- Dziewczynki (mundurek) – biała bluzka, spódnica w czarno - białą kratkę, 

rajstopy białe, czarna kamizelka z logo szkoły 

Klasy IV – VIII  

– Chłopcy – czarna marynarka z logo szkoły, biała koszula, czarne spodnie 

– Dziewczynki – czarna marynarka z logo szkoły, biała bluzka, spódnica w czarno 

- białą kratkę, rajstopy beżowe. 

3. Strój galowy obowiązuje, w: 

a) Dzień rozpoczęcia szkoły 
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b) Zakończenia roku szkolnego 

c) Podczas egzaminu ósmoklasisty 

d) W dniach w których odbywają się akademie i uroczystości ogólnoszkolne 

e) Dni wyznaczone przez dyrektora 

f) Msze Św. 

4. Uczniowie nie mogą nosić w szkole okularów przeciwsłonecznych, nakryć głowy, 

ozdobnej biżuterii, kolczyków. Dopuszcza się noszenie w uszach przez dziewczęta jedynie 

jednej pary skromnych kolczyków. Zaleca się noszenie łańcuszków z krzyżykiem 

lub medalikiem.  

5. Uczeń powinien dbać o higienę osobistą (czyste ręce, paznokcie, włosy i ubiór) 

w przypadku dziewcząt starannie uczesane, spięte włosy, zabrania się makijażu, 

malowania paznokci, w przypadku chłopców włosy powinny być krótko obcięte, starannie 

uczesane, zarówno u dziewcząt jak i u chłopców zabrania się malowania włosów.  

6. Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie obuwia zmiennego przez cały rok szkolny.  

7. Na lekcje wychowania fizycznego obowiązuje strój: biała podkoszulka i granatowe 

lub czarne spodenki, obuwie sportowe. 

 

§ 46 

 

1. Ustalony w szkole jednolity strój codzienny oraz jednolity strój galowy, ma wymiar 

wychowawczy, dlatego jego brak ma wpływ na obniżenie oceny z zachowania.  

W szczególności; 

a) Pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku, skromności 

b) Jednoczy wspólnotę uczniów 

c) Uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych 

d) Strój galowy pomaga w okazaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot 

i tradycji 

2. Dyrektor może wyznaczyć jeden dzień w tygodniu, w którym nie będzie obowiązywał  

uczniów strój szkolny – codzienny, np.; piątek. 

 

 

 

 

Rozdział VII 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów szkoły 

 

 

§ 47 

 

1. Zachowania ucznia w szkole i poza szkoła podlega ocenie. 

2. Kryteria oceniania zachowania ucznia wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły 

określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
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Nagrody i kary 

1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze 

i wspierające rozwój ucznia. Powinien mieć wymiar wspierający innych uczniów. 

2. Nie toleruje się u uczniów używania papierosów, alkoholu i narkotyków. 

3. Zachowanie uczniów podlega ocenie, zgodnie z zasadami i kryteriami zapisanymi 

w Statucie i wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

4. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, Rady 

Pedagogicznej, Dyrektora oraz nagrodę dyrektora lub Organu Prowadzącego. 

5. Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje karę: upomnienie wychowawcy, naganę 

udzieloną przez wychowawcę, naganę udzielona przez Rade Pedagogiczną, naganę 

udzielona przez Dyrektora, obniżenie oceny z zachowania, naganę udzielona przez 

Dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy uczniów szkoły w przypadku następnego 

wykroczenia.  

6. O każdej nagrodzie lub karze szkoła informuje rodziców ucznia. 

7. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni do organu wyższego 

stopnia niż ten kto kare nałożył. 

8. Nagroda i kara ma być dla ucznia impulsem pomagającym rozpoznawać dobro i zło, 

wchodzić w świat wartości i dokonywać właściwych wyborów oraz prowadzić życie 

zgodne z Ewangelią. 

9. Skuteczność wychowawczą nagród i kar warunkuje współpraca rodziny i szkoły, 

z uznaniem pierwszeństwa rodziny w odpowiedzialności za wychowanie dzieci. 

 

Nagroda 

1. Uczeń szkoły może być nagrodzony, za: 

a) Wybitne osiągnięcia w nauce, mające charakter samodzielnej pracy i dobrowolnej 

pracy ucznia wykraczającej poza obowiązek szkolny, 

b) Zaangażowanie w pracy na rzecz innych uczniów (np. pomoc w nauce) na rzecz 

innych szkoły i środowiska, wyróżniającą się postawą moralną i społeczną wobec 

dorosłych i rówieśników. 

c) Wzorową postawę ucznia 

d) Osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz w dziedzinie 

kultury i sportu 

 

2. Nagrodami o których mowa w ust. 1 są: 

a) Ustna pochwała nauczyciela, który jest świadkiem uczynionego dobra, 

b) Ustna pochwała wychowawcy wobec klasy, 

c) Pisemna pochwała wychowawcy klasy wpisana do dzienniczka ucznia (także 

do wiadomości rodziców) 

d) Ustna pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkoły z pisemna 

informacja do rodziców, 

e) Reprezentowanie klasy na forum całej szkoły, 

f) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

g) List gratulacyjny dyrektora szkoły na zakończenie roku szkolnego, 

h) Nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego, 
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Kary 

1. Aby kara miała charakter wychowawczy powinno jej towarzyszyć: 

a) Rozmowa z uczniem w celu uświadomienia mu i uznania przez niego popełnionego 

zła, 

b) Konsekwencja w naprawieniu zła; przeproszenie, naprawienie, zadośćuczynienie, 

c) Ustalenie oddziaływań wychowawczych we współpracy z rodzicami i jeżeli 

jest taka potrzeba z osobami z zewnątrz, 

2. Karze podlegają: 

a) Lekceważenie Statutu i Regulaminu Szkoły oraz obowiązków szkolnych, 

b) Propagowanie stylu życia sprzecznego z założeniami wychowawczymi szkoły 

c) Lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców, 

d) Zagrażanie dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów, 

e) Niszczenie mienia szkolnego, 

 

3. W szkole przewiduje się następujące kary: 

a) Natychmiastowe upomnienie ucznia przez nauczyciela, który jest świadkiem 

zdarzenia i przekazanie informacji o tym zdarzeniu wychowawcy i dyrektorowi 

szkoły, 

b) Wpisanie upomnienia (nauczyciel, wychowawca) do dzienniczka ucznia, 

do wiadomości rodziców, 

c) Rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia z wpisem do dziennika klasy, 

d) Upomnienie dyrektora na forum klasy z wpisem do dzienniczka, do wiadomości 

rodziców, 

e) Rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem i jego rodzicami w obecności 

dyrektora szkoły, z zapisem do dziennika i rejestru rozmowy z rodzicami, 

f) Ustalona praca na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia. 

 

4. Niezależnie od zastosowanej kary za wykroczenie polegające na niszczeniu mienia 

szkolnego, rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną. 

 

5. Od kary przysługuje uczniowi odwołanie się w ciągu 14 dni do instancji wyższej.  

 

§ 48 

Skreślenie z listy uczniów 

1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może 

być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia 

ciężkiego wykroczenia. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach; 

a) Jeżeli lekceważy statut i regulaminy szkoły oraz obowiązki szkolne, 

b) Jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły, 

c) Jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców szkoły, mimo 

wcześniejszych działań nie następuje zmiana zachowania ucznia, 

d) Jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych 

uczniów. 
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3.  Uczeń jest skreślony z listy uczniów: 

a) Jeżeli taką decyzje podejmą rodzice ucznia 

b) W przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających  lub alkoholu oraz 

kradzieży, 

c) W przypadku używania innych szkodliwych dla zdrowia środków, 

d) Za każde z wykroczeń wyliczonych w pkt. 2 jeżeli nie ma możliwości zamiany 

postawy, po wcześniejszym stosowaniu innych środków zaradczych. 

4. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów szkoły przysługuje prawo 

odwołania do Organu Prowadzącego. 

5. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły mogą wystąpić; 

a) Rada Rodziców 

b) Dyrektor 

c) Rada Pedagogiczna 

6. Przy skreśleniu z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewniających 

kontynuowanie procesu edukacji w innej szkole (w tym przypadku rejonowej szkole). 

(art.68 ust.2 i ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe). 

 

§ 49 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

1. Szkoła posiada własny wewnątrzszkolny system oceniania opracowany w oparciu o: 

a) Przepisy MEN, 

b) Aktualną wiedzę z zakresu pomiaru dydaktycznego i oceniania osiągnięć uczniów. 

2. W szkole przyjmuje się następujące standardy oceniania: 

a) Ocenianie szkolne jest obiektywne, 

b) Ocenianie szkolne ma wyraźny wymiar wychowawczo – motywacyjny, 

c) Ocenianie szkolne wspiera skuteczność dydaktyczną kształcenia. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły. 

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwala Rada Pedagogiczna. 

 

 

§ 50 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) Osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

b) Zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych 

w szkole programów nauczania uwzględniających tą podstawę programową 

oraz formułowaniu oceny. 

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. 
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4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

b) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

c) Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach i specjalnych i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

d) Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia,  

e) Ukierunkowanie i motywowanie do jego dalszej samodzielnej, samodzielnej pracy; 

f) Wdrażanie do systematycznej pracy, kształtowanie umiejętności wyboru wartości 

pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu, 

g) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje; 

a) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) 

b) Ocenianie bieżące i śródroczne klasyfikowanie według skali i form przyjętych 

w szkole; przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, 

sprawdzających  

c) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

6. Ocenianie pełni funkcję; 

a) Diagnostyczna (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych 

potrzeb) 

b) Klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z przyjętą skalą) 

7. Tryb i zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej: 

a) Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza; pierwsze – do 15 stycznia (biorąc 

pod uwagę ferie zimowe), drugie – od 16 stycznia do wakacji. 

b) Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

zobowiązanie są do: 

- poinformowania ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

dla niego ocenach niedostatecznych z miesięcznym wyprzedzeniem, 

- poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

- wystawienie oceny klasyfikacyjnej z trzydniowym wyprzedzeniem. 

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

a) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz zasadach oceniania 

zachowania, 

c) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, 

c) Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jaki i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie 

uzasadnia ustalona ocenę. 

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemnie prace kontrolne są udostępnione do wglądu, 

13. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami przez: spotkania z rodzicami, konsultacje 

indywidualne, rozmowy telefoniczne w dniach roboczych, list polecony. 

14. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

15. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować prace z uczniem na obowiązkowych 

zajęciach i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

16. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

a) Posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, 

b) Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia, 

c) Posiadającego opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inna opinie 

poradni psychologiczno – pedagogicznej , w w tym poradni specjalistycznej – 

na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia 

d) Nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a – c, który objęty 

jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – (Rozp. MEN w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w publicznych, przedszkolach, szkołach i placówkach) 

17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 
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18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” lub „zwolniona” 

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

opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

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

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

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego,  

20. W przypadku ucznia o którym mowa w ust. 19, posiadającego orzeczeni o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

nauczania zamiast śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

lub „zwolniona” 

22. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyżej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

23. Uczeń może być nieklasyfikowany, 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. 

24. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przed komisja 

powołaną przez Dyrektora Szkoły.  

25. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy wyższej programowo ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne sa, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane  w klasie programowo wyższej. 

26. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocje do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania uzyskała roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej, 

27. 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 dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocje do klasy 

programowo wyżej z wyróżnieniem i otrzymuje nagrodę rzeczową. 

28. Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć średnią 

ocen 4,50 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania otrzymuje nagrodę rzeczową. 

29. Uczeń kończący klasę VIII, który uzyskał najwyższe wyniki w nauce w ciągu nauki 

w klasach IV – VIII , wyróżnił się swoją postawą otrzymuje nagrodę. 

30. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, np.; religię do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 27 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  
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31. Uczenia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

32. Rodzice maja obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka pisemnie lub ustnie 

w terminie do siedmiu dni od czasu ostatniej nieobecności. 

 

 

§ 51 

 

Klasy I - III 

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

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z zachowaniem ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Klasyfikacja ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego, edukacyjno – terapeutycznego 

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustalenia jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. W klasach I – III z religii wystawiana jest ocena według sześciostopniowej skali ocen: 

a) Stopień celujący             – cel    – 6, 

b) Stopień bardzo dobry     – bdb   – 5, 

c) Stopień dobry                 – db    – 4, 

d) Stopień dostateczny       – dst    – 3, 

e) Stopień dopuszczający    – odp   – 2, 

f) Stopień niedostateczny   – ndst. – 1.  

5. Informacja o osiągnięciach ucznia po I półroczu przekazywana jest w formie kart osiągnięć 

ucznia. 

6. Poziom opanowania umiejętności i wiedzy w klasach I – III ocenia się na bieżąco. 

W ocenianiu bieżącym stosuje się ocenianie słowne (pochwały, uwagi) i pisemne 

punktowe. 

7. Ocenianie bieżące uczniów obejmuje; odpowiedzi ustne uczniów, prace domowe, 

aktywność na zajęciach. 

8. Nauczyciele uczący w klasach I – III prowadzą dziennik lekcyjnych, w którym odnotowują 

na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe; 
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a) „6” – oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć 

edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność 

ich uzyskania 

Uczeń: 

- potrafi samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane z tematyka 

lekcji oraz życiem społecznym, 

- aktywnie pracuje na lekcji oraz chętnie podejmuje dodatkową pracę, 

- jest systematyczny, 

- jest zawsze przygotowany do lekcji, 

- chętnie korzysta z dodatkowych źródeł informacji 

- sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

- kończy prace przed przewidzianym czasem, 

- opanował wiedze wykraczającą poza program. 

 

b) „5” – oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, 

a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach. 

Uczeń: 

- podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych, 

- aktywnie pracuje na lekcji, 

- jest systematyczny, 

- jest zawsze przygotowany do lekcji, 

- rozwija swoje zainteresowania, 

- operuje swoimi wiadomościami i umiejętnościami, 

- kończy prace w przewidzianym czasie, 

- opanował wiedzę przewidzianą w programie. 

 

c) „4” – oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest 

pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu następnych treści 

kształcenia. 

Uczeń: 

- aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje problemowe związane 

 z tematyką lekcyjną oraz życiem społecznym, 

- najczęściej aktywnie pracuje na lekcjach, 

- jest systematyczny, 

- jest przygotowany do lekcji, 

- przejawia i stara się rozwijać swoje zainteresowania, 

- właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności, 

- kończy prace w przewidzianym czasie, 

- opanował wiedzę w przewidziana w programie. 
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d)  „3” – oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości 

i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, 

trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych. 

Uczeń: 

- często pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela, 

- jest mało systematyczny, 

- nie zawsze jest przygotowany do lekcji, 

- często nie przejawia aktywności na lekcji, 

- nie opanował w pełni koniecznych, podstawowych wymagań programowych, 

- wymaga stałej motywacji do pracy. 

 

e) „2” – oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności 

przewidziane w realizowanym przez nauczyciela treściach programowych są tak 

niewielkie, że uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania. 

Uczeń: 

- zawsze pracuje na lekcji z pomocą nauczyciela, 

- jest niesystematyczny, 

- zazwyczaj jest nieprzygotowany do lekcji, 

- jest bierny podczas zajęć lekcyjnych, 

- nie opanował koniecznych wymagań programowych. 

 

f) „1” – oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu 

nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych 

treści zadań edukacyjnych. 

Uczeń: 

- nie pracuje na lekcjach, 

- jest nieprzygotowany do zajęć, 

- nie opanował koniecznych wymagań programowych. 

 

9. W procesie oceniania należy wziąć pod uwagę następujące obszary: 

a) Możliwości dziecka, 

b) Zaangażowanie ucznia i wkład pracy, 

c) Stopień opanowania materiału,  

d) Umiejętność rozwiązywania problemów, 

e) Postępy w rozwoju emocjonalno – społecznym, 

f) Osobiste sukcesy dziecka. 

 

10. Ocena opisowa z zachowania powinna zawierać informacje obejmujące  zachowania 

w grupie, kulturę osobistą, współdziałanie. 

 

11. Kryteria oceny zachowania uczniów klasy I – III 

a) Zachowanie w grupie: 

- przestrzega ustalonych zasad wypowiadania się na zajęciach, 
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- nie przeszkadza innym na lekcji, 

- podporządkowuje się zakazom i nakazom, 

- troszczy się o bezpieczeństwo swoje i kolegów, 

- jest punktualny, 

- uczęszcza do szkoły w codziennym obowiązującym stroju 

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (przykładne zachowanie i strój galowy) 

- nie opuszcza terenu szkoły w czasie przewidzianych zajęć, 

- podczas przerw przebywa w ustalonym miejscu. 

 

b) Kultura osobista: 

- stosuje zwroty grzecznościowe, 

- nie używa wulgarnych słów, 

- jest koleżeński i uczynny, 

- szanuje przybory, pomoce i sprzęt szkolny, 

- dba o higienę własną 

- odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły, dorosłych i rówieśników. 

 

c) Współdziałanie: 

- włącza się do zabawy i gier oraz przestrzega ich reguł, 

- pomaga młodszym kolegom i mniej sprawnym, 

- potrafi współpracować w grupie, 

- podczas przerw nie zakłóca odpoczynku innym dzieciom krzykiem, bieganiem 

po klasie oraz korytarzu. 

 

12. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

są ocenami opisowymi. Jedną ocenę opisową  otrzymują ze wszystkich zajęć 

prowadzonych przez wychowawcę, z wyjątkiem religii oraz przedmiotów prowadzonych 

przez innych nauczycieli (np.; j. angielski, j. hiszpański, informatyka, muzyka, wych.- fiz. 

,itp.) są to oceny punktowe, a drugą (także opisową) z zachowania.  

13. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym zostaną ocenione 

pozytywnie. 

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

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada 

Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

15. 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. 

 

 

 

§ 52 
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Klasy IV - VIII 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych,  śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowanego dla niego 

na podstawie odrębnych przepisów  i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) począwszy od klasy IV ustala 

się w stopniach wg następującej skali: 

 

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót 

Celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

Dobry 4 db 

Dostateczny 3 dst 

Dopuszczający 2 dop 

Niedostateczny 1 ndst 

 

4. Nauczyciel na początku każdego roku informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu oraz o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen. 

 

5. Ustala się następujące kryteria ocen: 

 

CELUJĄCY – otrzymuje uczeń, który; 

- posiadł wiedze i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, 

- proponuje rozwiązania nietypowe wykraczające poza program, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finału  na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), krajowym 

lub posiada inne osiągnięcia. 

 

 

BARDZO DOBRY – otrzymuje uczeń , który: 
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- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonej programem nauczania 

przedmioty w danej klasie, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie 

nauczania, 

- potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

 

DOBRY – otrzymuje uczeń, który: 

- w stopniu dobrym opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie 

- poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, 

- rozwiązuje samodzielne typowe zadania teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, 

 

DOSTATECZNY – otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym podstawowych wymagań programowych, 

Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

DOPUSZCZAJĄCY – otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności. 

 

NIEDOSTATECZNY – otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem, 

- nie rozwiązuje typowych zadań teoretycznych i praktycznych, nawet z pomocą 

nauczyciela 

 

6. Sposoby i formy sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów klasy IV – VIII. 

a) Krótkie sprawdziany z aktualnie omówionego materiału (z ostatnich 3 tematów) 

mogą być realizowane w dowolnym terminie, bez uprzedzenia, 

b) Prace klasowe sprawdzające osiągnięcia uczniów po zakończeniu danego działu, 

c) Testy semestralne uwzględniające dwie formy zadania: wielokrotnego wyboru i 

krótkie odpowiedzi, 

d) Sprawdzanie pracy domowej, 

e) Ocenianie ustnych bądź pisemnych odpowiedzi uczniów, aktywnego udziały w 

lekcjach oraz samodzielnego opracowań wykonywanych przez ucznia, bądź grupę 

uczniów, 

f) Sprawdziany umiejętności ruchowych i testy sprawności fizycznej na lekcji 

wychowania fizycznego. 

 

7. Ustala się :  
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a) Dwie prace kontrolne w tygodniu (klasówka, wypracowanie, test, 

sprawdzian)obejmujące szerszy zakres materiału, 

b) Zapowiadanie prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem,  

c) sprawdzanie i ocenianie prac uczniów przez nauczyciela w okresie nie dłuższym 

niż dwa tygodnie, 

d) Oceny w dzienniku wystawiane są pełne bez dodatkowych znaków (+, -), 

e) Ocena śródroczna i roczna jest efektem systematycznej pracy w ciągu całego 

semestru, roku, 

f) Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do zajęć lekcyjnych dwa razy 

w semestrze 

g) Zgłoszenie nie przygotowania się nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji, 

h) Nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe, nie dotyczy jednak 

zapowiedzianych prac pisemnych. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, należy 

uwzględnić wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających z specyfiki tych zajęć. 

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

- dbałość o honor i tradycje szkoły, 

- dbałość o piękno mowy Ojczystej, 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

- okazywanie szacunku innym osobom. 

 

10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej 

skali: 
 

Ocena słowna Skrót 

Wzorowe     wz 

Bardzo dobre     bdb 

Dobre     db   

Poprawne     pop 

Nieodpowiednie     ndp 

Naganne      nag 

 

11. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

a) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) Promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły  
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12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa 

razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów 

z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływa 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. 

 

 

§ 53 

 

Kryteria oceniania zachowania: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- wykonywanie poleceń 

- wkład pracy w poszerzenie wiedzy i umiejętności 

- przygotowanie do zajęć 

- punktualność 

- frekwencja 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

- poszanowanie mienia szkoły, kolegów i społeczne 

- dbałość o czystość i estetykę wyglądu własnego i otoczenia 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

- uczęszczanie do szkoły w obowiązującym stroju codziennym i galowym 

- udział w uroczystościach szkolnych 

- inicjatywa na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

4. Działalność w organizacjach szkolnych 

- udział w konkursach, zawodach 

5. Dbałość o piękno mowy Ojczystej 

- kultura słowa, kultura bycia 

6. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób. 

7. Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

- kultura współżycia i jej wpływa n grupę rówieśniczą 

8. Okazywanie szacunku innym osobom 

- poszanowanie wolności i godności drugiego człowieka 

 

Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej zachowania: 

1. Ocenę wzorową  otrzymuje uczeń, gdy:  

w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

reprezentuje szkołę w środowisku w obowiązującym stroju odpowiednio co do miejsca i 
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czasu,  środowisku, posiada wysoka kulturę osobistą, wzorowy stosunek do osób dorosłych 

i rówieśników, wzorowo zachowuje się w rozmaitych sytuacjach w szkole i poza nią, 

przejawia inicjatywę w organizowaniu życia klasowego i szkolnego.  

 

2. Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, gdy: 

uczestniczy w  życiu szkoły i klasy, cechuje się wysoka kultura osobistą, bardzo dobrym 

stosunkiem do osób dorosłych i rówieśników, bardzo dobrze zachowuje się rozmaitych 

sytuacjach w szkole i poza nią, bierze udział w życiu szkoły, wywiązuje się z nałożonych 

na niego obowiązków. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, gdy: 

aktywnie uczestniczy w życiu klasy, cechuje go właściwy stosunek do osób dorosłych 

i rówieśników, prawidłowo zachowuje się w różnych sytuacjach w szkole i poza nią, 

uczestniczy w miarę możliwości w życiu szkoły 

 

4. Ocenę poprawna otrzymuje uczeń, gdy: 

uczestniczy w życiu klasy, cechuje go właściwy stosunek do osób dorosłych 

i rówieśników, należycie wywiązuje się z przydzielonych zadań klasowych i szkolnych, 

poprawnie zachowuje się w szkole i poza nią, nie używa wulgarnego słownictwa, 

sporadycznie uczestniczy w życiu szkoły. 

 

5. Ocenę nieodpowiednia otrzymuje uczeń, gdy: 

nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, cechuje go niska kultura osobista, widoczny brak 

szacunku do osób dorosłych  i rówieśników. 

 

6. Ocenę naganą otrzymuje uczeń, gdy: 

Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, wagaruje, posiada lekceważący stosunek do osób 

dorosłych i rówieśników, arogancko zachowuje się w stosunku do dorosłych, koleżanek 

i kolegów, używa wulgarnego słownictwa, destrukcyjnie oddziałuje na innych uczniów. 

 

7. Ostateczna ocenę śródroczna i roczną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli innych przedmiotów danej klasy, samooceny ucznia, 

na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej.  

 

 

§ 54 

 

Egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest odstaw 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. 
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodzica rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

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

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i  jego rodzicami. 

8.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

- imiona i nazwiska nauczycieli 

- termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

- zadania ćwiczenia egzaminacyjne, 

- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, 

 

10. Do protokołu dołącza się pisemna prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana” 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem pkt. 16 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 16. 

15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 

jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 16 

16. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (półroczna) 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

17. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 
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18. W przypadku stwierdzenia, że  roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

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

a) W przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej, oraz ustala roczna (półroczną) ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć 

edukacyjnych. 

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczna ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

c) W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

19. Sprawdzian o którym mowa w (pkt.18 – a), przeprowadza się nie później niż 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt.16. 

 

20. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

 

21. W skład komisji wchodzą: 

a) W przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze  - jako przewodniczący komisji 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- nauczyciel z danej lub z innej szkoły tego samego typu prowadzonych zajęć 

edukacyjnych. 

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania : 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

kierownicze  - jako przewodniczący komisji 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

danej klasie 

- pedagog jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

- psycholog jeżeli jest zatrudniony w szkole 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

22. Nauczyciel o którym mowa w § 54 pkt. 8 , może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własna prośbę lub 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 tamtejszej szkoły. 

 

23. Ustalona przez komisje roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (półrocznej) oceny 
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klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego z zastrzeżeniem (pkt. 18 – a) 

 

24. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności; 

a) W przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,  

- skład komisji, 

- termin sprawdzianu, o którym mowa w (pkt. 18 – a) 

- zadania, pytania sprawdzające 

- wyniki sprawdzianu oraz ustalona ocenę 

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- skład komisji, 

- termin posiedzenia komisji, 

- wyniki głosowania, 

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

 

 

Rozdział VIII 

Zasady przyjmowania i skreślania uczniów z listy uczniów szkoły 

 

 

§ 55 

 

1. Uczniem szkoły może być każde dziecko, którego rodzice akceptują zasady 

funkcjonowania i charakter katolicki szkoły oraz postanowienia tutejszego statutu. 

2. Decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie złożonej 

przez rodzica lub opiekuna Karty zgłoszenia dziecka do szkoły oraz przeprowadzonej 

rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

3. Przyjęcie dziecka do szkoły wymaga: 

a) Złożenie karty zgłoszenia dziecka do szkoły 

b) Rozmowa z rodzicami dziecka (prawnym opiekunem) 

c) Spotkanie z dzieckiem na terenie szkoły 

d) Wpłaty wpisowego 

e) Podpisanie umowy przez rodziców, co jest równoznaczne z zobowiązaniem 

do przestrzegania aktów wewnętrznych regulujących działalność szkoły. 

f) Dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów dziecka 

 

§ 56 

 

1. Wszelkie spory wynikłe w tracie procedury kwalifikacyjnej rozstrzyga dyrektor szkoły.  
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2. Rodzice mają prawo odwołać się od decyzjo dyrektora do organu prowadzącego 

w przypadku niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia  w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania powiadomienia. 

3. Decyzja organu prowadzącego w sprawie nie przyjęcia ucznia jest ostateczna. 

 

§ 57 

 

1. Osoba przyjęta do szkoły staje się uczniem z chwila wpisania jej na listę uczniów, 

 

2. Warunkiem wpisania na listę uczniów jest przestrzeganie ustaleń finansowych zawartych 

między szkołą i rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów oraz zobowiązanie 

do przestrzegania wewnątrzszkolnych aktów prawnych, w tym postanowień niniejszego 

Statutu. 

§ 58 

 

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku : 

a) Naruszenia postanowień niniejszego Statutu i innych aktów wewnątrzszkolnych 

Szkoły, 

b) Dystrybucji, używania lub posiadania alkoholu, środków odurzających lub innych 

substancji szkodliwych dla zdrowia,  

c) Działań zagrażających dobru, moralności i bezpieczeństwu uczniów lub innych 

osób, 

d) Popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. 

 

2. Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły może nastąpić również w przypadku, gdy rodzice 

zalegają z opłatą „czesnego” za okres 3 miesięcy oraz innymi należnościami na rzecz 

szkoły, pomimo wezwania do zapłaty zaległości. 

 

3. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły mogą wystąpić; 

d) Rodzice 

e) Dyrektor 

f) Rada Rodziców 

 

4. W przypadku gdy zostaną wyczerpane wszystkie środki oddziaływania wychowawczego 

rodziców oraz szkoły, lub gdy rodzice nie podejmują współpracy ze Szkołą w nie 

wywiązują się z podjętych zobowiązań, a uczeń z dalszym ciągu nie przestrzega 

postanowień niniejszego Statutu i innych aktów wewnątrzszkolnych Szkoły oraz ogólnie 

przyjętych norm społeczno – moralnych, dyrektor dokonuje skreślenia ucznia z listy 

uczniów o czym niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej rodziców. 

 

5. Dyrektor dokonuje skreślenia uczniów z listy uczniów również w przypadku skutecznego 

wypowiedzenia umowy o naukę lub jej rozwiązanie za porozumieniem stron na zasadach 

wskazanych w treści umowy o naukę. 
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6. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów szkoły przysługuje prawo 

odwołania do Organu Prowadzącego wciągu 7 dni od uzyskania decyzji. 

 

 

 

 

Rozdział IX 

Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły 

 

 

§ 59 

 

1. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu 

prowadzącego oraz kontroli organu dotującego w zakresie środków publicznych 

otrzymanych w dotacji. Subwencje i dotacje podlegają rozliczeniu zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

2. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z: 

a) subwencji Ministra Edukacji Narodowej Dotacji przekazywanej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) środków własnych organu prowadzącego 

c) opłat rodziców uczniów tzw. czesne, 

d) jednorazowej opłaty wpisowej  

e) dotacji celowych przekazywanych szkole przez osoby prawne, organizacje 

i instytucje. 

 

3.  Wysokość jednorazowej opłaty wpisowej i wpłacanego miesięcznie czesnego 

oraz terminy wpłat ustala organ prowadzący. 

 

4. Szkoła ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizacje 

poszerzonego programu nauczania i inną działalność dydaktyczno – wychowawczą 

od rodziców, innych osób fizycznych i prawnych. 

 

5. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat 

za szkołę. 

 

6. Kwota stanowiąca czesne może zostać obniżona lub darowana w odniesieniu do kolejnego 

dziecka z danej rodziny albo w innych uzasadnionych przypadkach. 
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Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 60 

 

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy 

o Systemie Oświaty a nie gospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego 

i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej. 

 

§ 61 

 

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:  

Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek im. bł. s. Julii Rodzińskiej 

w Piotrkowie Trybunalskim ul. Stronczyńskiego 1  

 

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku:  

Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim,  

i godłem państwa. 

 

§ 62 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Statut i jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym 

zaopiniowaniu przez organ prowadzący.. 

Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa. 

 

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek im. bł. s. Julii Rodzińskiej 

wchodzi w życie z dniem  1 września 2017r, z tym dniem uchyla się statut z dnia 

1 września 2014r 

 

 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 4/2017/2018 

 

 

 
 


