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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Rozdział 1 

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi jest publiczną szkołą podstawową.  

2. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Powszechnej 15 i Strzeleckiej 5. 

3. Szkoła nosi numer 162. 

4. Szkoła nosi imię Jana Nowaka- Jeziorańskiego. 

5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

w Łodzi i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest używany skrót nazwy – 

Szkoła Podstawowa nr 162. 

6. Szkołę prowadzi Miasto Łódź. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Łódzki Kurator Oświaty. 

§ 2 

1. Szkoła realizuje 8-letni cykl kształcenia dla dzieci klas I-III oraz dla dzieci klas IV-VIII. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i upraw-

nia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

3. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne i oddziały dwujęzyczne.  

§ 3 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 4 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 162 im. Jana Nowaka-Jezio-

rańskiego w Łodzi; 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 162 im. Jana Nowa-

ka-Jeziorańskiego w Łodzi; 

3) dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim nale-

ży przez to rozumieć organy działające w szkole; 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły; 

5) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców; 
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6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Łódź; 

7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Kuratorium 

Oświaty w Łodzi. 

§ 5 

1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy o systemie oświaty, przy szkole mogą działać 

stowarzyszenia i fundacje wspierające działalność szkoły. 

2. Zasady funkcjonowania związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 
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DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

Rozdział 1 

Cele i zadania ogólne 

§ 6 

Szkoła osiąga cele i realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

§ 7 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny zawiera: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojo-

wych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i pro-

blemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nau-

czycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć  

z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej; 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej. 

4. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o obowiązujące przepisy. Nabór do oddziałów integracyj-

nych uregulowany jest dodatkowymi wewnątrzszkolnymi zasadami określonymi w odrębnej 

procedurze. 

5. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

§ 8 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.  
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2. Zadaniami szkoły są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, al-

truizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i bu-

dowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumento-

wania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i roz-

budzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu spo-

łecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

Rozdział 2 

Sposoby realizowania zadań szkoły 

§ 9 

1. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dal-

szego kształcenia; 
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2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecię-

cego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świado-

mą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego 

wysiłku intelektualnego i fizycznego; 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia; 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego oto-

czenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego; 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale warto-

ściowych celów; 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka; 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej; 

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i oby-

czajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu; 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych; 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, zwłaszcza w for-

mie wolontariatu; 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia; 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną  

i właściwą postawę ciała; 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego ży-

wienia i higieny pracy umysłowej; 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i za-

znajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy; 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo; 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności; 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich wła-

ściwego stosunku; 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych; 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tole-

rancji, sprawiedliwości i wolności; 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 
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22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w rela-

cjach międzyludzkich; 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia ro-

dzinnego; 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkol-

nym i prywatnym; 

25) integrację uczniów z  niepełnosprawnościami; 

26) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

 

Rozdział 3 

Działania szkoły w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności, wychowania i opieki 

§ 10 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia poprzez następujące działania:  

1) prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla każdego ucznia, w wymiarze 

określonym odrębnymi przepisami; 

2) ocenianie postępów uczniów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 

3) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym eta-

pie edukacyjnym;  

4) umożliwienie realizowania indywidualnego programu i toku nauki zgodnie z rozporzą-

dzeniami ministra właściwego do spraw oświaty; 

5) realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) organizowanie nauki religii, etyki oraz wychowania do życia w rodzinie dla uczniów; 

7) prowadzenie zajęć dodatkowych, rozwijających uzdolnienia uczniów, zajęć rewalida-

cyjnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

8) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydak-

tyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej; 

9) pomoc uczniom w wyborze kierunków dalszego kształcenia poprzez realizacje tematyki 

doradztwa zawodowego; 

10) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologicz-

no-pedagogicznej, 
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11) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w Łodzi, Poradnią Doradz-

twa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, Sądem Rodzinnym  

w Łodzi, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej w Łodzi i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. 

 

Rozdział 4 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 11 

1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej i organizuje tę pomoc. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Objęcie ucznia pomocą w szkole wymaga pisemnej zgody jego rodziców.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywi-

dualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej;  

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środo-

wiska edukacyjnego, w tym związanych wcześniejszym kształceniem za granicą. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  
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i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

w szczególności pedagog, logopeda, psycholog i terapeuci pedagogiczni. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom  

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

§ 12 

1.  Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne 

przepisy zawarte w procedurze. 

 

Rozdział 5 

Zadnia szkoły zapewniające uczniom bezpieczne warunki pobytu 

§ 13 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do 

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły;  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na koryta-

rzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły; 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach; 

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku 

dla oddziałów I – III oraz IV – VIII; 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęcia-

mi i po zajęciach lekcyjnych; 

6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz zniesienie barier architektonicznych;  

7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej; 

8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej; 

9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego  

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości; 
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10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;  

11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia;  

12) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp; 

13) natychmiastową reakcję nauczyciela na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

14) zwracanie się pracowników obsługi szkoły do osób postronnych wchodzących na teren 

szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora 

szkoły lub kierowanie tych osób do dyrektora (szczegółowe zasady wchodzenia osób 

postronnych na teren szkoły regulują odrębne przepisy zawarte w procedurze); 

15) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły przez nauczycieli, pracowników obsługi  

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stano-

wiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów; 

16) zapewnianie uczniom opieki podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej tere-

nem; przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów 

oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych 

opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą 

się one odbywać;  

17) zapewnianie uczniom dostępu do Internetu oraz podejmowanie działań zabezpieczają-

cych przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego; 
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DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

Rozdział 1 

Zagadnienia ogólne 

§ 14 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sto-

sunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego 

uczniów, jest Łódzki Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sto-

sunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowe-

go nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

Rozdział 2 

Dyrektor Szkoły 

§ 15 

1. Dyrektor zarządza szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz oraz prowadzi sprawy wynikające ze 

stosunku pracy wobec nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowią-

cych; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpo-

wiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;  
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6) organizowanie administracji finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 

7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki; 

8) dopuszczanie do realizacji zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

9) akceptowanie i monitorowanie przebiegu projektów unijnych; 

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

11) współdziałanie ze szkołami wyższymi w celu zorganizowania praktyk pedagogicznych; 

12) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych or-

ganizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia-

łalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

13) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

14) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą 

oraz określenie warunków jego spełniania; 

15)  kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej; 

16) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

17)    organizowanie procesu edukacji uczniowi z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego 

nauczania; 

18) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogól-

nych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz infor-

macji o działalności szkoły; 

19) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompe-

tencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa; 

20) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nau-

czania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

21) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego; 

22) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

23) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów  

i nauczycielom; 
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24) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów 

tygodniowego rozkładu zajęć; 

25) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. 

3. Decyzyjna rola dyrektora szkoły polega na: 

1) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami; 

2)  przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pra-

cownikom szkoły; 

3) występowaniu z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły;  

4) wydawaniu wewnątrzszkolnych aktów prawnych w formie decyzji i zarządzeń, we 

wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wy-

chowawczego i opiekuńczego w szkole, obowiązujących pracowników i uczniów szkoły; 

5) opracowaniu planu nadzoru pedagogicznego w terminie do 15 września, każdego roku 

szkolnego, a do 31 sierpnia przekazaniu wyników i wniosków ze sprawowanego nadzo-

ru, do 30 kwietnia opracowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, który zatwierdza do 30 

maja organ prowadzący; 

6) powierzeniu stanowisk wicedyrektorów i odwołaniu z nich, po zasięgnięciu opinii orga-

nu prowadzącego, rady rodziców oraz rady pedagogicznej;  

7) realizacji uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców, podjętych w ramach ich kom-

petencji stanowiących; 

8) wykonywaniu czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecz-

nych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;  

9) organizowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się;  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany  

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nau-

czania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

10) w uzasadnionych przypadkach:  
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a) zwalnianiu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki i języków 

obcych na podstawie opinii o braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych zaję-

ciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności, 

b) wydawaniu decyzji o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwo-

ściach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, samorzą-

dem uczniowskim i radą rodziców. 

5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

 

Rozdział 3 

Rada Pedagogiczna 

§ 16 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

       Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej. W zebraniach rady pedagogicznej 

mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na 

wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowa-

nego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;  

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
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4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych  

w szkole; 

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;  

7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania; 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole pod-

stawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 

albo do konkursu nikt się nie zgłosił; 

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub 

jego zmiany. 

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwo-

łanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej  

w szkole. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich ro-

dziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

Rozdział 4 

Samorząd Uczniowski 

§ 17 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samo-

rządu uczniowskiego.  
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2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony 

przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach doty-

czących praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainte-

resowań; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem; 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkol-

nej rady wolontariatu).  

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady dzia-

łania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regu-

lamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

 

Rozdział 5 

Rada Rodziców 

§ 18 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 
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3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzą-

cego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły. 

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

5. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§ 19 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zapro-

ponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole; 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

 

Rozdział 6 

Zasady współdziałania organów szkoły 

§ 20 

1. Organy szkoły współdziałają w zakresie kompetencji statutowych. 

2. Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych za-

sad funkcjonowania szkoły; 

2) Organy szkoły współdziałają między sobą w ramach swoich statutowych i regulamino-

wych kompetencji, zapewniając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i po-

dejmowania decyzji oraz umożliwiają obecność w swoich posiedzeniach dyrektorowi 

szkoły; 
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3)  Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających  

ze statutu i planów pracy szkoły; 

4) Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły,  

po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 
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DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Rozdział 1 

Organizacja oddziałów szkolnych 

§ 21 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jedno-

rocznym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych pla-

nem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25, a w szczególnych przypadkach okre-

ślonych ustawą nie więcej niż 27. 

3. Oddział integracyjny może liczyć maksymalnie 20 uczniów, w tym do 5 uczniów z niepełno-

sprawnościami.  

4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki, wychowania fi-

zycznego oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń lub zajęć laboratoryjnych. 

5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddzia-

łach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddzia-

łach liczących powyżej 30 uczniów. 

6. W klasach IV-VIII na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, lekcje mogą być 

prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej, liczącej nie więcej niż 26 

uczniów. 

7. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów, niż wskazano w przepisie w ust. 1, podzia-

łu na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

8. Zajęcia edukacyjne mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych lub międzyklaso-

wych w szczególności podczas wycieczek i pobytu na zielonych szkołach.  

§ 22 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nau-

czycieli, spośród uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczy-

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

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub  

w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 
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4. Wychowawca prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 

Rozdział 2 

Planowanie i organizacja działalności szkoły 

§ 23 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wy-

chowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor 

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

zajęć edukacyjnych. 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w sys-

temie: 

1) edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym; 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

5. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6. Szkoła używa dziennika papierowego oraz dziennika elektronicznego „Librus Synergia” peł-

niącego rolę pomocniczą.  Dziennik elektroniczny stanowi źródło kontaktów z rodzicami oraz 

zapisywane są w nim oceny uczniów.  

§ 24 

1. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

2. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrea-

lizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu 

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 
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§ 25 

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaga-

nie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Czas 

trwania zajęć specjalistycznych wynosi 45min. i może zostać wydłużony lub skrócony z za-

chowaniem tygodniowego wymiaru tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 

§ 26 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie 

do posiadanych środków finansowych. 

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza 

systemem klasowo-lekcyjnym. 

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepi-

sy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

Rozdział 3 

Nauczanie religii/etyki 

1. Religia/Etyka, jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy, jest prowadzona dla uczniów, któ-

rych rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolej-

nym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki są pod opieką pracowników świetlicy lub bi-

blioteki szkolnej. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając 

z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 

 

Rozdział 4 

Organizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do 

życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 
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3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie 

pisemnej rezygnację dziecka z udziału w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wy-

chowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

Rozdział 5 

Świetlica szkolna 

§ 27 

1. W szkole funkcjonuje świetlica dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców oraz 

na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności muszą przebywać w szkole dłużej niż 

zaplanowane zajęcia edukacyjne. 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły i realizuje jej cele i zadania w zakresie opieki, 

wychowania i nauczania. 

3. Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 162 działa w dwóch budynkach: dla klas I-II  

ul. Strzelecka 5, dla klas III-V i starszych ul. Powszechna15. 

4. Świetlica działa w godzinach, które ustala Dyrektor szkoły w danym roku szkolnym  

w zależności od potrzeb. 

5. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekraczać 25 osób. 

6. Świetlica stwarza jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając 

ich potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne poprzez: 

1) organizowanie pomocy w nauce i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami 

problemowymi; 

2) organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz innych form kultury fizycznej i aktywnych 

form spędzania wolnego czasu; 

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) wdrażanie zasad współdziałania w grupie; 

5) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków; 
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6) wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią oraz podnoszenie 

poziomu kultury osobistej; 

7) wdrażanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zacho-

wanie zdrowia własnego i innych; 

8) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych. 

§ 28 

7. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej unormowane są regulaminem świetlicy 

oraz wewnętrznymi procedurami postępowania w świetlicy. Rodzice są zobowiązani przy 

zapisywaniu dziecka do świetlicy – do zapoznania się z wymienionymi dokumentami 

świetlicy i ich przestrzegania. 

 

Rozdział 6 

Stołówka szkolna 

§ 29 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła zorganizowała stołówkę; 

1) Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne; 

2) Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dy-

rektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę; 

3)   Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie  

w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytu-

acji finansowej; 

4) Organ prowadzący szkołę może upoważnić dyrektora szkoły do zwolnienia rodziców 

ucznia z całości lub części opłat. 

2. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określają odrębne przepisy zawarte  

w regulaminie stołówki. 

 

Rozdział 7 

Biblioteka szkolna 

§ 30 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów 

oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy rea-
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lizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych 

funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 162 działa w dwóch budynkach: dla klas I-III  

ul. Strzelecka 5, dla klas IV-VIII ul. Powszechna 15. 

§ 31 

3. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzboga-

canie zasobu słownictwa uczniów; 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowa-

nia i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

§ 32 

4. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych no-

śników cyfrowych itp.); 

2) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwi-

czeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

3)    prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów; 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiado-

mości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,  

we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę  

i piękno zawarte w książkach; 

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych; 

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyj-

nych i po ich zakończeniu; 

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i po-

głębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

8) przeprowadzanie inwentaryzacji (skontrum) księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględ-

nieniem przepisów (o innym niż zakładają przepisy, dodatkowym przeprowadzeniu skon-

trum, jego formie i zakresie decyduje dyrektor szkoły). 
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§ 33 

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze li-

teratury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych. 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych  

i czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.  

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych 

dokumentów prawa szkolnego, 

e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;  

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

§ 34 

6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. 
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Rozdział 8 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna szkoły oraz współpraca ze szkołami wyższymi 

§ 35 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły  

a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

Rozdział 9 

Formy opieki i wsparcia uczniom potrzebującym pomocy 

§ 36 

1 Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc  

i wsparcie szkoła udziela: 

1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

2) pomocy materialnej. 

§ 37 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy,  

a także w formie:  

1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych; 

5) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

§ 38 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce; 
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2) stypendium dla dzieci wybitnie uzdolnionych. 

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i spełnia-

jący kryteria przewidziane regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-

nym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Łodzi lub innych gmin. 

5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji ma-

terialnej z powodu zdarzenia losowego (zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie). 

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen  

w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem 

ust. 7. i spełnia kryteria określone w regulaminie Szkolnej Komisji Stypendialnej. 

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego oraz 

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwszego 

okresu nauki.  

8. Szkoła zgłasza uczniów do stypendiów dla dzieci wybitnie uzdolnionych i udziela zgłoszo-

nym uczniom rekomendacji Rady Pedagogicznej.  

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za inne osiągnięcia przyznaje dyrektor szkoły, po zasię-

gnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący 

na ten cel w budżecie szkoły. 
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DZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

Rozdział 1 

Pracownicy szkoły 

§ 39 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepeda-

gogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa 

Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.  

 

Rozdział 2 

Stanowiska kierownicze 

§ 40 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowiska wicedy-

rektorów. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy 

przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wice-

dyrektorów rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

3. W szkole istnieją trzy stanowiska wicedyrektorów: 

1) dwóch wicedyrektorów ds. dydaktyki, wychowania i pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej; 

2) wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej i integracji. 

4. Szczegółowy zakres czynności i zadań wicedyrektorów określa dyrektor szkoły. 

§ 41 

1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – głównego księgowego. 

2. Do zadań głównego księgowego należy: 

1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej; 
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2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych; 

3) organizowanie pracy finansowej. 

3. Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 3 

Nauczyciele 

§ 42 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obo-

wiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 

z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, to-

lerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu sta-

nowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

3. Nauczyciel powinien:  

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania; 

3) właściwie organizować proces nauczania; 

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oce-

niania; 

a) dostosować formy i metody pracy do niepełnosprawności dziecka, pracując z ucz-

niem o specjalnych i specyficznych  potrzebach edukacyjnych; 

b) tworzyć indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia o specjalnych po-

trzebach edukacyjnych. 

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy; 

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz 

wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora 

szkoły w tym zakresie; 

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wy-

chowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności; 

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów; 

9) indywidualizować proces nauczania; 

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
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11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły. 

§ 43 

1. Nauczyciele korzystają z praw zawartych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy, a w szczególności 

mają prawo do: 

1) wolności myśli i wypowiadania się; 

2) korzystania z pomocy merytorycznej doradców metodycznych, zespołów przedmio-

towych, instytucji oświatowych i naukowych, dyrekcji szkoły; 

3) podnoszenia poziomu wiedzy, w tym zakresie mogą oczekiwać pomocy organizacyjnej 

od dyrektora szkoły; 

4) formułowania własnych programów autorskich i po akceptacji władz oświatowych 

wprowadzania ich w życie; 

5) prowadzenia badań i nowatorskich sposobów pracy na terenie szkoły po uprzedniej 

akceptacji dyrektora szkoły; 

6) wyboru programów nauczania oraz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

które stanowią zestaw programów nauczania (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty), 

uwzględniając całość podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego 

etapu edukacyjnego. Nauczyciele wybrane programy nauczania oraz podręczniki przed-

stawiają dyrektorowi szkoły, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady 

rodziców dopuszcza je do użytku w szkole w danym roku szkolnym; 

7) decydowania o realizacji programu nauczania: 

a) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwicze-

niowego, 

b) bez zastosowania podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwicze-

niowego, 

8) uczestnictwa w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego. 

 

Rozdział 4 

Nauczyciel-wychowawca 

§ 44 

1 Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel-wychowawca, do którego należy: 

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

gotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 
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2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  

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

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

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest in-

dywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudno-

ściami i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wo-

bec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,  

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami świad-

czącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia. 

§ 45 

1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowaw-

czo-profilaktyczny szkoły; 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania; 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną  

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 

4) kształtowanie osobowości ucznia; 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem 

szkolnym, pielęgniarką; 
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6) inicjowanie do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej  

i socjalnej; 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami; 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn ab-

sencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego; 

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia; 

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia, zachęcanie go do pracy w organizacjach 

szkolnych, udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach; 

12) dbanie o prawidłowe relacje między wychowankami; 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czy-

stość na terenie klasy, szkoły, osiedla; 

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego ich zachowania się – podejmowanie środków zaradczych  

w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem 

szkolnym i rodzicami ucznia; 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; 

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrze-

gania zasad bhp w szkole i poza nią; 

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śród-

rocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, proble-

mach wychowawczych; 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządze-

niami dyrektora szkoły; 

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem 

wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wycho-

wawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu im-

prez klasowych i szkolnych; 

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów; 

21)    realizowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym. 
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§ 46 

Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psy-

chologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, 

pedagoga, psychologa szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wycho-

wawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

§ 47 

1. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następują-

cych przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy; 

2) na skutek stwierdzonych błędów wychowawczych. 

2. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wy-

chowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  

§ 48 

1. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samo-

rządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, które-

go decyzja jest ostateczna. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciel bibliotekarz 

§ 49 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i po-

głębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

5) udzielanie informacji bibliotecznych; 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego; 
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9) informowanie nauczycieli o poziomie czytelnictwa uczniów; 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

 

Rozdział 6 

Zespoły przedmiotowe i zadaniowe nauczycieli 

§ 50 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2 Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

§ 51 

1 Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji pro-

gramów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 

uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów bada-

nia wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa meto-

dycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia; 

5) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymen-

talnych programów nauczania; 

6) przedstawienie dyrektorowi propozycji podręczników, materiałów edukacyjnych obo-

wiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cykl edukacyjny oraz 

materiałów ćwiczeniowych obowiązujących na dany rok szkolny. 

 

Rozdział 7 

Zadania pedagoga i psychologa 

§ 52 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowo-

dzeń szkolnych; 

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

niami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 
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3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców  

i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z pro-

gramu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, ro-

dziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizują-

cym indywidualny program lub tok nauki; 

9) podejmowanie działań z zakresu uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-

wania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów; 

11) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji; 

12) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

13) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie; 

14) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w Łodzi i poradniami 

specjalistycznymi; 

15) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny 

 

Rozdział 8 

Nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole 

§ 53 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów w pracy z uczniem niepełnosprawnym, takich jak: 

1) nauczyciel wspomagający; 



Statut Szkoły Podstawowej nr 162  

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi  

 

Strona 40 z 80 

 

2) logopeda; 

3) rehabilitant; 

4) specjalista gimnastyki korekcyjnej; 

5) terapeuta pedagogiczny; 

6) inni specjaliści niezbędni w pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

§ 54 

1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy: 

1) rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 

2) współorganizacja zajęć edukacyjnych i prac wychowawczych w formach integracyjnych, 

w szczególności: 

a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje 

programy nauczania, 

b) dostosowuje realizację programów nauczania, programu wychowawczo-profila-

ktycznego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycz-

nych uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nau-

czycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowuje dla każdego ucznia i reali-

zuje indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, 

d) uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli. 

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych;  

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie; 

5)    prowadzenie lub organizacja różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i psycholo-

gicznej dla dziecka i jego rodziny. 

§ 55 

1. Do zadań logopedy należy: 

1) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 

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

pomocy logopedycznej; 
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3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwier-

dzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;  

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

przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia terapii pe-

dagogicznej i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

5) organizacja i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowanie działań profilaktyczno-zapobiegawczych powstawaniu zaburzeń komuni-

kacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z pro-

gramu wychowawczo-profilaktycznego; 

8) współpraca z dyrektorem szkoły, rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną  

w zakresie organizowania pomocy logopedycznej uczniom. 

§ 56 

1. Zadania rehabilitanta: 

1) objęcie opieką dzieci w szkole, które wymagają jego pomocy; 

2) prowadzenie własnych obserwacji dziecka na terenie grupy i w kontaktach indywidual-

nych; 

3) pisemne konstruowanie programu terapii w oparciu o pisemne skierowania i wskazówki 

lekarza specjalisty; 

4) prowadzenie indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych wybraną metodą terapii według 

swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności; 

5) współpraca z nauczycielami oddziałów i innymi specjalistami w zakresie: 

a) rozwijania u dziecka prawidłowej postawy i nawyków ruchowych, 

b) rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej dziecka, 

c) konstruowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, 

d) udzielania instruktażu i pomocy w obsłudze dziecka, 

e) prowadzenia zajęć na terenie szkoły. 

6) uczestnictwo w spotkaniach zespołu; 

7) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji; 
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8) prowadzenie rozmów i wywiadów z rodzicami dziecka w celu dokonania rzetelnej dia-

gnozy dziecka, jego postępów lub regresu w rehabilitacji, lub gimnastyce korekcyjnej  

w czasie konsultacji; 

9) aktywne włączanie rodziców w proces rehabilitacji i korektywy dziecka poprzez udzie-

lanie instruktażu; 

10) prowadzenie pogadanek na tematy interesujące rodziców z zakresu wychowania zdro-

wotnego, kształtowania prawidłowych postaw i nawyków ruchowych; 

11) współpraca z ośrodkami specjalistycznymi i doskonalenie swoich umiejętności zawodowych. 

§ 57 

1. Zadania nauczyciela gimnastyki korekcyjnej: 

1) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, odpowiedzialność, za ja-

kość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów; 

2) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy i bezpieczny przebieg tych zajęć; 

3) do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na czas pobytu w szkole, 

a także w czasie innych zajęć organizowanych przez szkołę, 

b) kierowanie przebiegiem procesu korekcyjnego i dydaktyczno-wychowawczego, 

c) otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia. 

§58 

1. Zadania terapeuty pedagogicznego: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami uczniów, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 

przedszkolami, placówkami i szkołami, organizacjami oraz innymi instytucjami poza-

rządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;  

2) prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych (dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specy-

ficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników do 5 osób), zajęć rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne (dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrud-

niającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników do 10 osób) oraz innych zajęć  

o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji, zajęć rozwijających uzdolnienia (przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy; liczba uczestników tych zajęć może wynosić do 

8 osób); 
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3) prowadzenie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców; 

4) prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,  

w tym uczniów wybitnie zdolnych, oraz możliwości ich zaspokojenia, rozpoznanie za-

interesowań i uzdolnień uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia 

związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

5) niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze 

względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psycholo-

giczno-pedagogiczną; 

6) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi 

wraz z zespołami do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów  

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w ucze-

niu się w celu rozpoznania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań; 

8) poprzez realizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dąże-

nie do zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz minimalizowania skutków za-

burzeń rozwojowych; 

9) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

§ 59 

Zadania i obowiązki innych specjalistów niezbędnych w pracy z uczniem o szczególnych potrze-

bach edukacyjnych określa dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 9 

Inni pracownicy szkoły 

§ 60 

1. Szkoła zatrudnia: 

1) kierownika gospodarczego; 

2) samodzielnych referentów; 

3) księgową; 

4) inspektora bhp; 

5) pracowników obsługi. 
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§ 61 

1. Pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi zatrudnia i zwalnia zgodnie  

z odpowiednimi przepisami dyrektor szkoły. 

2. Obowiązki pracowników wymienionych w ust.1 określa dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 10 

Pielęgniarka szkolna 

1. Zakres zadań i organizację pracy pielęgniarki na terenie szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Pielęgniarka współdziała z dyrektorem szkoły, nauczycielami, rodzicami, pracownikami 

służby zdrowia w zakresie troski o stan zdrowia uczniów i właściwy stan higieniczno-

sanitarny placówki. 

  



Statut Szkoły Podstawowej nr 162  

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi  

 

Strona 45 z 80 

 

DZIAŁ VI 

UCZNIOWIE I ICH RODZICE 

Rozdział 1 

Prawa ucznia 

§ 62 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaga-

niami; 

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

11) poszukiwań intelektualnych i poszerzenia swojej wiedzy na zajęciach dodatkowych 

i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;  

12) reprezentowania szkoły na zawodach sportowych, turniejach, konkursach za zgodą 

opiekuna koła zajęć i wychowawcy; 

13) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce; 

14) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom z niepełnosprawnościami  

w czasie przewozu do szkoły; 

15) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian  

i ulepszeń w życiu klasy i szkoły; 

16) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 
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17) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze); 

18) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszyst-

kich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 

podstawowych praw uczniów; 

19) wyrażania swoich opinii dotyczących wiedzy oraz życia szkoły zgodnie z zasadami kul-

tury i współżycia społecznego; 

20) korzystania z wszelkich form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła; 

21) ochrony swych praw osobistych, gdyż stosunki rodzinne ucznia nie mogą być przed-

miotem uwag publicznych; 

22) zwracania się do wychowawcy i pedagoga szkolnego, aby przedstawić swoje problemy 

w celu uzyskania pomocy; 

23) wykorzystywania w pełni przerw międzylekcyjnych na wypoczynek (prawo to dotyczy 

również przerw świątecznych i wakacji); 

24) uczeń z niepełnosprawnościami ma prawo do godnych warunków funkcjonowania na 

terenie szkoły; 

25) uczestniczenia w lekcjach religii/ etyki, zgodnie ze swoimi przekonaniami. 

26) równego traktowania wobec prawa oraz do bieżącej informacji o przysługujących mu 

prawach, a także o instytucjach, do których może się zwrócić w przypadku łamania 

praw dziecka; 

27) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

§ 63 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy; 

2) pedagoga; 

3) dyrektora szkoły; 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia 

praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.  

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.  

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.  
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Rozdział 2 

Obowiązki ucznia 

§ 64 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych 

regulaminach, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego człowieka; 

2) dbania o honor i godność szkoły, również poza jej terenem; 

3) systematycznej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, tzn. aktywnego 

uczestniczenia w lekcji i odrabiania prac domowych, uczęszczania na zajęcia wynikają-

ce z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie - w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń 

zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają; 

4) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

a) należytej uwagi podczas lekcji, 

b) nierozmawiania z innymi uczniami, 

c) zabierania głosu tylko po upoważnieniu przez nauczyciela. 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne; 

6) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności; 

7) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu; 

8) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

9) dbania o piękno mowy ojczystej; 

10) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

11) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza zwalczania przejawów wul-

garności i brutalności; 

12) tolerancji wobec poglądów innych ludzi; 

13) nienaruszania sfery osobistej drugiego człowieka, komentowania jego stosunków osobi-

stych i rodzinnych; 

14) udzielenia pomocy koledze, znajdującemu się w niebezpieczeństwie lub natychmiasto-

wego powiadomienie nauczyciela; 

15) dbania o zdrowie swoje i swoich kolegów, unikania nałogów (niepalenia tytoniu i niepi-

cia alkoholu, nieużywania e-papierosów, nieużywania narkotyków ani innych środków 

odurzających);  

16) przestrzegania higieny osobistej oraz estetyki swego wyglądu; 
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17) szanowania i dbania o mienie szkolne, a zwłaszcza o urządzenia oddane mu do dyspo-

zycji (odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie ponoszą rodzice); 

18) podporządkowania się poleceniom nauczyciela i zarządzeniom dyrektora szkoły;  

19) przestrzegania regulaminów organizacyjnych szkoły; 

20) przebywania w bibliotece szkolnej lub świetlicy podczas lekcji religii, etyki, wdżwr, je-

żeli w nich nie uczestniczy;  

21) opuszczenia szkoły po zakończonych planowych lekcjach, a w przypadku oczekiwania 

na dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia przebywania na świetlicy szkolnej. Szkoła nie od-

powiada za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w innych niż wymienione miejsce, 

bez nadzoru nauczyciela;  

22) logowania się do dziennika elektronicznego Synergia.Librus.pl, w którym winny się 

znaleźć oceny nauki i zachowania, a także uwagi dotyczące funkcjonowania ucznia  

w szkole; 

23) uczeń ma obowiązek zachowywania się w sposób godny, kulturalny wobec wszystkich 

pracowników i uczniów szkoły; 

24) usprawiedliwienia każdej swojej nieobecności:   

a) uczeń zobowiązany jest przedłożyć usprawiedliwienie w dniu stawienia się na zaję-

cia, w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły;  

b) usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców lub lekarza, w formie 

pisemnego, złożonego wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecno-

ści dziecka i określać okres usprawiedliwienia; 

c) możliwe jest przekazanie przez rodziców usprawiedliwienia nieobecności ucznia za 

pomocą dziennika elektronicznego Synergia.Librus.pl;  

d) brak usprawiedliwienia nieobecności w szkole do końca miesiąca, w którym nieo-

becność miała miejsce, skutkuje pozostawieniem godzin, jako nieusprawiedliwione. 

2. Uczeń kończący dany poziom edukacyjny lub zmieniający szkołę ma obowiązek rozliczyć się 

ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora. 
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Rozdział 3 

Wygląd ucznia 

§ 65  

1. Uczeń ma obowiązek dbać o estetykę swego wyglądu i ubioru.  

2. Ubierać się schludnie, estetycznie i niewyzywająco. 

3. Na lekcjach wychowania fizycznego nie wolno nosić żadnych ozdób. 

4. Uczniowie nie powinni nosić w szkole ozdób typu: klipsy, kolczyki, korale, pierścionki - za 

zgubioną biżuterię szkoła nie odpowiada. 

5. Uczniowie przychodzą do szkoły bez makijażu, farbowanych włosów, pomalowanych pa-

znokci. 

6. Podczas uroczystości i akademii szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy. 

7. Podczas pobytu w szkole uczniowie noszą obuwie szkolne, które zmieniają po wejściu do 

szkoły. Obuwie powinno zapewniać uczniom wygodę i bezpieczeństwo. 

8. Nierespektowanie przez uczniów zasad określonych w pkt. 1 -7 może skutkować obniżeniem 

oceny z zachowania. 

 

Rozdział 4 

Bezpieczeństwo i dyscyplina na zajęciach edukacyjnych 

§ 66 

1. Ze względu na dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów w szkole zabrania się: 

1) wychodzenia ze szkoły podczas przerw; 

a) uczeń pozostaje w szkole od momentu rozpoczęcia lekcji do ich zakończenia; 

b) uczeń może być zwolniony ze szkoły na podstawie pisemnego oświadczenia rodzi-

ców potwierdzonego przez wychowawcę; 

2) rozstrzygania sporów poprzez wyzwiska i bicie; 

3) noszenia przedmiotów stwarzających potencjalne zagrożenie; 

4) używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody osób nagrywanych; 

5) przychodzenia do szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających; 

6) wnoszenia na teren szkoły wszelkich używek; 

7) przyprowadzania na imprezy szkolne (np. dyskoteki, bale itp.) osób spoza szkoły  

z wyłączeniem rodziców. 
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2. Budynki i teren szkolny objęte są nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki. 

3. Na terenie szkoły obowiązują ucznia następujące zasady korzystania z urządzeń elektronicz-

nych: 

1) podczas lekcji uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych (np. mp3, mp4 itp.); 

2) urządzenia powinny być wyłączone i schowane, a telefony mogą być wykorzystywane 

jedynie w procesie edukacyjnym za zgodą nauczyciela; 

3) uczniów obowiązuje zakaz wykorzystywania telefonów w celu nagrywania lub wyko-

nywania zdjęć innym uczniom i pracownikom szkoły, podczas przerw lub w innych sy-

tuacjach, jeżeli osoby fotografowane lub nagrywane nie wyrażają na to zgody; 

4) szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe przynoszone 

przez uczniów do szkoły, w tym telefonów komórkowych; 

5) zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrekto-

rowi szkoły; 

6) naruszenie zasad używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje za-

branie ich do depozytu, o zaistniałej sytuacji szkoła informuje rodzica dziecka, który 

odbiera urządzenie w sekretariacie szkoły. 

7) wychowawca klasy, za zgodą rodziców, może wprowadzić odrębne zasady korzystania 

z telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkoły.   

4. W przypadku pojawienia się zachowań agresywnych, wobec uczniów stosuje się odpowiednią 

wewnętrzną procedurę postępowania, określającą sposób i metody przeciwdziałania zachwa-

niom agresywnym wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

Rozdział 5 

Kary stosowane wobec uczniów 

§ 67 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu 

szkoły. 

2. Kary wobec uczniów stosuje się również za: 

1) nieprzestrzeganie regulaminów organizacyjnych szkoły; 

2) nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 162  

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi  

 

Strona 51 z 80 

 

3 Ustala się następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy; 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły; 

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy; 

4) nagana dyrektora szkoły; 

5) zakaz uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i imprezach szkolnych; 

6) przeniesienie do klasy równoległej. 

4. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej 

 i inni pracownicy szkoły. 

5. Kara może być wstrzymana, jeżeli wychowawca, samorząd, rodzice lub przedstawiciele samo-

rządu uczniowskiego złożą umotywowany wniosek do dyrektora szkoły. Kara wstrzymana mo-

że być wykonana w przypadku ponownego naruszenia przez ucznia regulaminów szkolnych. 

§ 68 

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty  

na wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 67 ust. 3 p. 1–6 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia; 

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

§ 69 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnione-

go odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni roz-

patruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.  

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasad-

nionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor 

szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy 

tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.  

 

Rozdział 6 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

§ 70 

1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły. 

Jest to krok ostateczny podejmowany po wyczerpaniu wszystkich środków przewidzianych  

w statucie szkoły, a w szczególności: 
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1) rozmowy dyscyplinujące wychowawcy z uczniem; 

2) upomnienie wychowawcy; 

3) rozmowy dyscyplinujące wychowawcy klasy w obecności rodziców; 

4) rozmowy wychowawcy klasy z uczniem w obecności pedagoga lub psychologa; 

5) upomnienie wychowawcy z wnioskiem o obniżenie oceny zachowania; 

6) rozmowa dyscyplinująca z uczniem w obecności dyrekcji i pedagoga lub psychologa; 

7) rozmowa z uczniem i rodzicami w obecności dyrekcji zakończona upomnieniem ucznia; 

8) nagana dyrektora; 

9) przeniesienie ucznia do równoległej klasy. 

 

Rozdział 7 

Nagrody przyznawane uczniom 

§ 71 

1. Nagroda może być przyznana za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie; 

2) wyróżniającą pracę w organizacjach szkolnych; 

3) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach szkolnych; 

4) szczególny wysiłek w zdobywaniu wiedzy i ścisłe przestrzeganie obowiązków; 

5) wyjątkowo koleżeńską postawę. 

2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora szkoły; 

3) nagrody książkowe; 

4) dyplomy i wyróżnienia; 

5) list pochwalny dla rodziców; 

6) nagrody rzeczowe za osiągnięcia w organizacjach szkolnych i sporcie; 

7) udział ucznia w wycieczkach szkolnych dofinansowanych z Rady Rodziców. 

3. Nagrody ustala wychowawca klasy, dyrektor szkoły, pedagog lub psycholog szkolny  

oraz opiekun samorządu uczniowskiego lub innej organizacji działającej w szkole. 

§ 72 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. 
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§ 73 

1. Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez 

ucznia lub pracownika szkoły został zapisany w regulaminach organizacyjnych szkoły. 

2. Informacje dotyczące sposobu składania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz osób zajmu-

jących się ich rozpatrywaniem zamieszcza się na stronie szkoły lub w dzienniku  

Synergia.Librus.pl 

 

Rozdział 8 

Organizacja i formy współdziałania rodziców ze szkołą 

§ 74 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.  

2. Organizacja i formy współdziałania rodziców ze szkołą: 

1) rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wycho-

wawczą rolę rodziny; 

2) rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i reli-

gijnego zgodnie z własnymi przekonaniami; 

3) dla zapewnienia warunków, do osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wy-

chowania uczniów, konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach 

tej współpracy rodzice mają prawo do: 

a) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami zgodnie z określonymi zasadami 

i w określonych terminach, 

b) porad pedagoga szkolnego, 

c) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i ro-

dziny, 

d) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

e) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nau-

czycielami (konsultacje, zebrania). 

4) Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym 

przez regulamin Rady Rodziców. 

5) Rodzice są obowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
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c) wspierania procesu nauczania i wychowania, 

d) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

e) niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego 

poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a prze-

bywającego czasowo za granicą), 

f) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwo-

lenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia 

dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu, 

g) zapewnienia dziecku z pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły  

i w czasie jego powrotu, 

h) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 

dziecka ze szkoły, 

i) systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy, 

j) współdziałania z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacji i innym przejawom patologii społecznej. 
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DZIAŁVII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA 

I PROMOWANIA UCZNIÓW 

Rozdział 1 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

§ 75 

1. Szkoła określa zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. Uczeń otrzymuje oceny 

bieżące i klasyfikacyjne na koniec każdego okresu zajęć edukacyjnych, w tym oceny roczne. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli pozio-

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycie-

li 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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6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych, śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obo-

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i do-

datkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen kla-

syfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach czy 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

Rozdział 2 

Bieżące formy pracy 

§ 76 

1. Ocenianiu podlegają sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność 

na zajęciach, projekty, prace zespołowe i inne wynikające ze specyfiki przedmiotu oraz po-

stępy w pracy, zaangażowanie. 

2. Obowiązkiem ucznia jest napisanie każdego sprawdzianu. 

3. Nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę lub odpytać ucznia z materiału obejmującego 

najwyżej trzy ostatnie jednostki lekcyjne bez wcześniejszej zapowiedzi. 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kartkówce nauczyciel decyduje czy praca 

ma zostać napisana oraz w jakim terminie. 

5. Uczeń ma prawo przynajmniej raz w półroczu zgłosić nieprzygotowanie z danych zajęć edu-

kacyjnych.  

6. Oceny wyrażane w stopniach szkolnych dzielą się na: 

1) bieżące - są ocenami wspomagającymi, mającymi na celu monitorowanie rozwoju 

ucznia, pozwalając na opisanie różnych aspektów jego szkolnych osiągnięć, 
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2) śródroczne i roczne - mające na celu sumowanie osiągnięć ucznia w okresie i w roku 

szkolnym, pozwalają na analizę i monitorowanie wyników pracy uczniów i szkoły. 

7. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy i rozwoju ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się poprzez wskazywanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powi-

nien dalej się uczyć. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne mają na celu sumowanie osiągnięć ucznia w całym 

roku szkolnym, pozwalają na analizę i monitorowanie wyników pracy uczniów i szkoły. 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne za-

jęcia edukacyjne. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w danej klasie 

oceny klasyfikacyjne lub roczne ustala nauczyciel zastępca wyznaczony przez dyrektora 

szkoły wspólnie z wychowawcą klasy zawsze na korzyść ucznia.  

 

Rozdział 3 

Obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne 

§ 77 

1. Do obowiązków każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w danej klasie należy: 

1) określanie szczegółowych wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez 

niego szkolnych programów nauczania zgodnych z aktualnie obowiązującą podstawą pro-

gramową, 

2) określenie sposobów sprawdzania osiągnięć i kryteriów oceniania uczniów, 

3) systematyczne obserwowanie, dokumentowanie i ocenianie postępów uczniów w nauce 

i nabywaniu przez nich umiejętności, 

4) określenie poziomu umiejętności każdego ucznia w odniesieniu do rozpoznanego stanu, 

jego możliwości i wymagań edukacyjnych. 

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

1) wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/ śródrocznej oceny klasy-

fikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
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3. Wychowawca oddziału informuje uczniów, ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryte-

riach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:   

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie zajęć edu-

kacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim 

zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.  

4. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę  

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami wewnątrzszkol-

nego oceniania obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność 

rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oce-

niania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

 

Rozdział 4 

Tryb ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych 

§ 78 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych opra-

cowują i przedstawiają uczniom oraz ich rodzicom przedmiotowe zasady oceniania:  

1) każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości; 

2) wszystkie oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i jego rodziców; 

3) sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe; 

4) jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien napisać go w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; 

5) uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy, sprawdzianu w ciągu dwóch tygo-

dni od dnia oddania sprawdzonych prac; 

6) przy pisaniu w drugim terminie czy poprawianiu sprawdzianów kryteria ocen nie zmieniają 

się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika wraz z oceną uzyskaną wcześniej; 

7) uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie, traci prawo do następnych 

poprawek; 

8) kartkówki mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji i nie podlegają poprawie 

(uczniowie mogą poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą tylko za zgodą nau-

czyciela); 
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9) nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej (1 tydzień lub dłużej) usprawiedliwio-

nej nieobecności w szkole;  

10) ocenia się indywidualnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej; 

11) ocenia się indywidualnie ucznia, który reprezentuje szkołę w konkursach zewnętrznych; 

12) pisemne sprawdziany wiadomości w kl. IV - VIII obejmujące dział nauczania są zapo-

wiadane z tygodniowym wyprzedzeniem z adnotacją w dzienniku papierowym i w ter-

minarzu dziennika elektronicznego Librus Synergia. W tygodniu mogą być trzy spraw-

dziany; 

13) sprawdziany oceniane są przez nauczyciela w terminie 14 dni od ich przeprowadzenia 

i przekazywane uczniom podczas lekcji celem ich omówienia; 

14) sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów udostępnia się do wglądu dla rodziców  

w terminie określonym przez nauczyciela danego przedmiotu. Po podpisaniu spraw-

dzianu przez rodziców uczniowie przynoszą prace do szkoły i oddają nauczycielowi na 

najbliższej kolejnej lekcji w stanie niezniszczonym i niezmienionym. Niedostarczenie 

sprawdzianu przez ucznia w wyznaczonym terminie skutkuje niewydaniem kolejnego 

sprawdzianu uczniowi. Zamiast wydania sprawdzianu istnieje możliwość wykonania 

zdjęcia za zgodą i w terminie ustalonym przez nauczyciela; 

15) nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów 

do 30 września następnego roku szkolnego.  

4. Ocenianie podsumowujące pracę ucznia organizuje się dwa razy w roku: 

1) I półrocze przed rozpoczęciem ferii zimowych - klasyfikacja śródroczna; 

2) II półrocze przed rozpoczęciem ferii letnich - klasyfikacja roczna. 

5. Ocenę roczną ustala się uczniom, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia i postępy w ciągu całego 

roku szkolnego.  

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zacho-

wania. 

 

Rozdział 5 

Tryb ustalania oceny zachowania 

§ 79 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących  

w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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1) Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu: 

a) nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej;  

b) pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy 

klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych. 

2. Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dys-

kusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy. 

§ 80 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyj-

nych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dys-

funkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

orzeczenia indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej. 

 

Rozdział 6 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i oceniania do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

§ 81 

1. Każdy nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

czenia; 

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

czenia; 

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

stycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii; 
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4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1, 2 i 3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego 

w szkole zgodnie z odrębnym przepisami; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie 

tej opinii. 

§ 82 

1. W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel pro-

wadzący dane zajęcia edukacyjne, zasięgając opinii nauczyciela wspomagającego, na podsta-

wie WOPFU, zgodnie z opracowanym dla ucznia IPET.  

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

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szcze-

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

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także syste-

matyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zaję-

ciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykony-

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

Zwolnienia dokonuje się na podstawie obowiązującej w szkole procedury. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputero-

wych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

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

ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się zwolniony albo zwolniona. 

6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz opinii poradni zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego ję-

zyka obcego. 
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Rozdział 7 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa 

§ 83 

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć eduka-

cyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali 

ocen szkolnych i zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez nauczycieli poszczególnych 

zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw 

do wystawienia oceny z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na ten przedmiot w planie nauczania. 

3. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli jego średnia ocen jest równa lub wyższa 

niż 4,75 i ma wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programo-

wo wyższej, jeżeli uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 

6. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarza-

niu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału 

po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 

7. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może posta-

nowić o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, 

jeżeli jego poziom rozwoju i osiągnięć rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

8. Wychowawca klasy oraz nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, informują rodzi-

ców ucznia o osiągnięciach ucznia oraz przewidywanych ocenach rocznych (śródrocznych)  

w trakcie zebrań z rodzicami, w trakcie konsultacji z rodzicami (w czasie i miejscu ustalonym 

z nauczycielem) oraz za pomocą dziennika elektronicznego Librus Synergia.  



Statut Szkoły Podstawowej nr 162  

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi  

 

Strona 63 z 80 

 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  

10. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy VIII uzyskał oceny klasyfika-

cyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu w klasie ósmej. 

11. W klasie VIII okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin z opanowania umie-

jętności określonych w standardach wymagań określonych odrębnymi przepisami.  

 

Rozdział 8 

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

§ 84 

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczone-

go na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty  

i wychowania. 

§ 85 

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

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programo-

wo wyższej i powtarza klasę. 

4. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem,  

że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.  
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5. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty  

i wychowania. 

 

Rozdział 9 

Zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

§ 86 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że rocz-

na ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w termi-

nie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych, 

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

kacyjną.  

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

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

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wy-

nosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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Rozdział 10 

Ocenianie uczniów na I etapie edukacyjnym 

§ 87 

1.  Cele oceniania 

1) motywowanie ucznia do pracy i wspieranie go w podejmowaniu działań edukacyjnych; 

2) wdrażanie do systematyczności i samooceny; 

3) rozwijanie u ucznia poczucia odpowiedzialności za własną naukę i umiejętności służą-

cych do zdobywania wiedzy; 

4) pomoc dziecku w samodzielnym planowaniu swojego wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju; 

5) kształtowanie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi 

i dorosłymi; 

6)  rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, 

regionu, kraju; 

7) wdrażanie do umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; 

8) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakre-

sie i dostarczenie rodzicom oraz nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

i specjalnych uzdolnieniach dziecka; 

9) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianiu podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

mówienie i słuchanie, czytanie, pisanie, opracowanie tekstów, umiejętności matematyczne, 

obserwowanie i badanie środowiska społeczno-przyrodniczego, ekspresja manualna i arty-

styczno-ruchowa, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności praktyczne, rozwój emo-

cjonalno-społeczny, korzystanie z komputera oraz język obcy. 

3. W klasach I - III ocenianie polega na bieżącym przekazywaniu informacji zwrotnych 

w trakcie wykonywania ćwiczeń i zadań oraz bezpośrednio po ich zakończeniu, rejestrowaniu 

obserwacji dotyczących uczniów, ich postępów, osiągnięć i trudności. 

4. W klasach I - III ocena śródroczna i klasyfikacyjna roczna z zajęć dydaktycznych i z zacho-

wania jest oceną opisową. Uwzględnia ona poziom opanowania przez ucznia wiadomości  

i umiejętności, charakterystykę osiągnięć i prognozę na dalsze lata nauki (indywidualne 

wskazania, na co należy położyć nacisk, co utrwalić lub uzupełnić itp.).  
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5. Dopuszcza się stosowanie następujących form bieżącego oceniania uczniów z zajęć dydak-

tycznych: 

1) niewerbalna (bieżąca) - gest, mimika, symbole graficzne (z komentarzem pisemnym 

nauczyciela); 

2) werbalna (systematyczna) - pisemna i ustna; 

3) cyfrowa 1- 6 z komentarzem, określająca poziom opanowania wiadomości i umiejętności; 

4) w klasach I - III w ocenianiu bieżącym stosuje się skalę cyfrową 1 – 6 wskazującą na 

poziom opanowania wiadomości i umiejętności. System oceniania w skali 1- 6 pozwala 

na uwypuklenie najmocniejszych stron każdego ucznia, pokazuje również systematykę 

jego pracy i rozwój. Ponadto, zwłaszcza w klasie III, przyzwyczaja ucznia do oceniania 

cyfrowego (normatywnego) obowiązującego w klasach IV – VIII, co ułatwia mu łagod-

ne przejście na kolejny etap edukacyjny. 

System oceniania 1 -6 jest w całości dostosowany i przyporządkowany poziomom wy-

magań. Ma on sprzyjać poszerzaniu wiedzy, co w konsekwencji pozwoli na dalszy roz-

wój. Oceny bieżące w formie cyfr 1 – 6 nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego 

oraz dziennika elektronicznego Synergia.Librus.pl . 

6. Skala cyfrowego systemu oceniania: 

1) poziom 6 „WSPANIALE”: uczeń w pełni osiągnął poziom wiadomości i umiejętności  

z podstawy programowej, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i stosuje 

je w sytuacjach typowych i nietypowych. Samodzielnie poszerza swoją wiedzę; 

2) poziom 5 „BARDZO DOBRZE” – uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomo-

ściami, rozwiązuje bezbłędnie i samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach, wy-

kazuje się własną inwencją; 

3) poziom 4 „DOBRZE”– uczeń opanował i poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności 

programowe, popełnia nieliczne błędy, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teore-

tyczne i praktyczne; 

4) poziom 3 „POSTARAJ SIĘ” – uczeń spełnia minimalne wymagania programowe, po-

pełnia błędy, podczas samodzielnej pracy czasami wymaga pomocy nauczyciela; 

5) poziom 2 „PRACUJ WIĘCEJ” – uczeń spełnia minimalne wymagania programowe, 

popełnia liczne błędy, na ogół pracuje przy pomocy nauczyciela; 



Statut Szkoły Podstawowej nr 162  

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi  

 

Strona 67 z 80 

 

6) poziom 1 „TO SPRAWIA CI TRUDNOŚCI” – uczeń nie opanował wymaganych wiadomo-

ści i umiejętności, nie spełnia wymagań programowych, nie podejmuje działań lub wykonuje 

je niepoprawnie, pomimo podjęcia próby, włożonego wysiłku i pomocy nauczyciela. 

7. W ocenach bieżących klas I-III można stosować znaki „+”, -”, oceny śródroczne i roczne są 

ocenami pełnymi. 

8. Dokładne informacje dotyczące oceniania uczniów na I etapie, osiąganie umiejętności klu-

czowych i kryteriów oceny w poszczególnych klasach, znajdują się w dokumencie Koncepcja  

i kryteria oceny w kl. I - III. 

§ 88 

1. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu: 

1) dziennik lekcyjny i arkusz ocen; 

2) prace kontrolne, sprawdziany (przechowywane do 30 września następnego roku szkolnego); 

3) wywiady z rodzicami; 

4) usprawiedliwienia absencji uczniów; 

5) zaświadczenia lekarskie i opinie poradni specjalistycznych (przechowywane u pedagoga 

szkolnego). 

2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o wynikach oceniania w następujący sposób: 

1) na  bieżąco w trakcie wykonywania zadań i bezpośrednio po ich zakończeniu; 

2) w miarę potrzeb nauczyciela lub rodzica podczas indywidualnych konsultacji (analiza 

zgromadzonej dokumentacji); 

3) systematycznie, zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami. 

3. Uczeń klas I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

1) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klas I - III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii ro-

dziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy. 

2) Uczeń otrzymuje świadectwo z nagrodą, jeżeli biegle posługuje się zdobytymi wiado-

mościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym 

poziomie nauczania. 
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Rozdział 11 

Ocenianie zachowania uczniów na I etapie edukacyjnym 

§ 89 

1. Kryteria oceniania zachowania uczniów. 

1) Oceniając zachowanie dziecka, nauczyciel bierze pod uwagę przestrzeganie regulaminu 

klasowego, który corocznie jest opracowywany przez wychowawcę wraz z klasą oraz do-

stosowany jest do wieku rozwojowego uczniów. W regulaminie ustalane są zasady obo-

wiązujące w klasie i w szkole. Przestrzeganie regulaminu wspierane jest systemem kar 

i nagród ustalonym przez wychowawcę zgodnie ze statutem szkoły. Regulamin konsul-

towany jest z rodzicami na zebraniu we wrześniu. Ocenianie zachowania ucznia polega 

na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respek-

towania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a w szczególności:  

a) wywiązywania się z obowiązków ucznia; 

b) postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałości o honor i tradycję szkoły; 

d) dbałości o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

g) okazywania szacunku innym osobom. 

2. Czynniki pozytywne warunkujące ocenę zachowania. Uczeń:  

1) Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne. 

2) Wszelkie nieobecności i sporadyczne spóźnienia usprawiedliwia. 

3) Systematycznie i starannie odrabia wszelkie prace domowe oraz prace dodatkowe. 

4) Wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego. 

5) Wywiązuje się z innych podjętych zadań. 

6) Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

7) Dba i szanuje swoje przybory i książki. 

8) Szanuje sprzęty szkolne, a zauważone usterki zgłasza nauczycielowi. 

9) Przynosi potrzebne przybory szkolne oraz czysty strój gimnastyczny. 

10) Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych. 

11) Chętnie bierze udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach i innych imprezach 

organizowanych w szkole. 
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12) Na uroczystościach szkolnych nosi strój galowy. 

13) W czasie zajęć, przerw i poza szkołą zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami. 

14) Chętnie bierze udział we wspólnych grach, zabawach, imprezach klasowych i szkol-

nych. 

15) Chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

16) Kulturalnie zwraca się do pracowników szkoły i innych osób, stosuje zwroty grzeczno-

ściowe, nigdy nie używa wulgaryzmów. 

17) Dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą. 

18) Potrafi przyznać się do błędów oraz za nie przeprosić. 

19) Dba o bezpieczeństwo własne i innych, reaguje na brutalność, agresję i zło. 

20) W stosunku do kolegów, pracowników szkoły i innych osób jest taktowny - szanuje ich 

godność. 

21) Nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, a także reaguje na złe zachowanie się innych w tym 

zakresie. 

22) Jest prawdomówny. 

23) Nie przywłaszcza sobie cudzej własności. 

24) Przerwę między lekcyjną traktuje, jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebez-

piecznych. 

25) Chętnie niesie innym pomoc. 

26) Wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, umie o nich rozmawiać, wyjaśniać nieporo-

zumienia. 

27) Przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie. 

28) Potrafi współdziałać. 

29) Prawidłowo reaguję na krzywdę i przejawy zła. 

30) Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

2. Czynniki negatywne wpływające na ocenę zachowania. Uczeń: 

1) Opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia. 

2) Spóźnia się na zajęcia. 

3) Samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie przerw. 

4) Jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, nie odrabia zajęć domowych, zapomina 

przyborów szkolnych. 

5) Jest niesystematyczny. 
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6) Przeszkadza kolegom i nauczycielom. 

7) Nie reaguje na uwagi, upomnienia i nakazy nauczyciela. 

8) Jest niezdyscyplinowany i nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

9) Lekceważy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd. 

10) Niszczy prace własne i swoich kolegów. 

11) Używa wulgarnych słów. 

12) W czasie przerw zaczepia kolegów. 

13) Na uroczystościach szkolnych nie zawsze nosi strój galowy. 

14) Jest agresywny w stosunku do kolegów w czasie zajęć, przerw i poza szkołą. 

15) Kłamie. 

16) Przywłaszcza sobie cudzą własność. 

17) Jest niekoleżeński. 

18) Łamie zasady regulaminu klasowego. 

19) Stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych. 

20) Nie zważa na krzywdę i zło. 

21) Jego zachowanie ma zły wpływ na rówieśników. 

 

Rozdział 12 

Ocenianie uczniów na II etapie edukacyjnym w klasach IV-VIII 

§ 90 

1. Uczniowie szkoły w klasach IV – VIII, za osiągnięcia edukacyjne bieżące, śródroczne i rocz-

ne z zajęć dydaktycznych są oceniani wg następującej skali ocen: 

Za osiągnięcia edukacyjne bieżące, śródroczne i roczne: 

1) stopień celujący 6 

2) stopień bardzo dobry 5 

3) stopień dobry 4 

4) stopień dostateczny 3 

5) stopień dopuszczający 2 

6) stopień niedostateczny l 

2. W ocenach bieżących klas IV - VIII można stosować znaki „+", „-", oceny śródroczne  

i roczne są ocenami pełnymi. 

3. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni szkolnych: 
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1) Na ocenę celującą uczeń: 

a) w bardzo wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swą wiedzę 

o wiadomości w znacznym stopniu wykraczające poza program danej klasy; 

b) formułuje oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizuje i selekcjonuje nabywaną 

wiedzę; 

c) z własnej inicjatywy sporządza materiały pomocne w prowadzeniu lekcji; 

d) z powodzeniem bierze udział w konkursach; 

e) prowadzi własne prace badawcze pod kierunkiem nauczyciela; 

f) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu, co najmniej wojewódzkim. 

2) Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

a) w wysokim stopniu opanował treści programowe; 

b) samodzielnie interpretuje i wyjaśnia fakty i zjawiska, tworzy uogólnienia i wnioski; 

c) potrafi bronić swych poglądów, a także dochodzić do porozumienia w kwestiach 

spornych; 

d) wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia. 

3) Na ocenę dobrą uczeń: 

a) opanował treści konieczne, podstawowe i rozszerzające; 

b) samodzielnie pracuje z podręcznikiem, materiałem źródłowym; 

c) ustnie i pisemnie stosuje terminologię typowa dla danego przedmiotu; 

d) rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod oraz różnorod-

nych źródeł informacji; 

e) bierze aktywny udział w zajęciach, sprawnie pracuje w grupie. 

4) Na ocenę dostateczną uczeń: 

a) opanował treści konieczne i podstawowe; 

b) rozumie treści określone programem nauczania; 

c) z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy; 

d) analizuje podstawowe zależności; 

e) próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko; 
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f) wykazuje aktywność w czasie lekcji; 

g) współpracuje z grupą w realizacji zadania. 

5) Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

a) opanował treści konieczne, przewidziane w podstawach programowych; 

b) przy pomocy nauczyciela wyjaśnia proste pojęcia; 

c) przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości; 

d) podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i współpracuje z nim. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował treści koniecznych, przewidzianych w podstawach programowych; 

b) nie włącza się w realizację zadań i przeszkadza innym w pracy; 

c) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi opisać sytuacji problemowych, zasto-

sować wiedzy w praktyce, nie zna podstawowych pojęć. 

4. Na przynajmniej 14 dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczniowie i rodzi-

ce są informowani o proponowanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych. O gro-

żącej ocenie niedostatecznej oraz ocenie nagannej zachowania, rodzice informowani są w for-

mie pisemnej przez wychowawcę klasy na 30 dni przed plenarnym posiedzeniem Rady Peda-

gogicznej. 

5. Wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący ma prawo do zmiany oceny proponowanej.  

6. Ocenie podlega: 

1) wiedza, 

2) umiejętności, 

3) logiczne i analityczne myślenie, 

4) wysiłek i wywiązywanie się z obowiązków w zakresie przedmiotów: technika, sztuka, 

 w-f, 

5) planowanie i realizacja własnego rozwoju. 

7. Nauczyciel oceniając ucznia, wystawia stopnie szkolne wg skali za: 

1) wykonywanie zadań ustnych, pisemnych, prac domowych, testów; 

2) innych zadań wynikających z zadań oceniania zintegrowanego (ocenianie zintegrowane 

to sprawdzenie więcej niż jednej sprawności jednocześnie, np. wypracowanie, prezentacja 

ustna, odegranie scenki, wykonanie plakatu, dyktando, praca projektowa, prezentacja ust-

na, pisemna, stworzenie przez uczniów inscenizacji i dialogów oraz zaprezentowanie ich na 
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lekcji) - ocenianie testów i sprawdzianów wyraża się w procentach przeliczonych na stopnie 

szkolne według skal zawartych w przedmiotowych systemach oceniania. 

8. Uczeń oceniany jest systematycznie i wielostronnie we wszystkich organizowanych przez nau-

czyciela ćwiczeniach i zadaniach, pracach pisemnych i ustnych, w postaci testów. Liczba ocen 

cząstkowych z przedmiotu zależy od jego specyfiki i liczby godzin w tygodniu, ale nie powin-

no ich być mniej niż 5 w ciągu jednego półrocza.  

§ 91 

1. Ocenianie uczniów jest dokumentowane: 

1) w dziennikach zajęć lekcyjnych; 

2) arkuszach ocen; 

3) dzienniku elektronicznym synergia.librus.pl; 

3) protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) protokołach zebrań rady pedagogicznej; 

7) informacjach o wyniku sprawdzianu. 

 

Rozdział 13 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 

§ 92 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych  

są zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym, które zawarte jest w Statucie Szkoły.  

1) w ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowa-

niu przez ucznia wiadomości oraz umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tę podstawę; 

2) wiedza i umiejętności ucznia oceniane są oceną punktową, a ocena roczna jest wypadkową 

ocen z I i II półrocza.  Różne aktywności ucznia mogą być oceniane dodatkowo za pomocą 

dodatkowych lub ujemnych punktów; 

3) wprowadzenie oceny punktowej ma na celu przejęcie przez ucznia odpowiedzialności za 

proces uczenia się i jego planowanie oraz przyzwyczajenie do oceny zewnętrznej stosowa-

nej w systemie sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu maturalnego; 
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4) szczegółowe zasady oceniania z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych zostały 

określone w przedmiotowych zasadach oceniania z języka niemieckiego w klasach dwu-

języcznych w SP nr 162. 

 

Rozdział 14 

Zasady oceniania na lekcjach religii /etyki 

§ 93 

1. Zasady oceniania z religii /etyki/ regulują odrębne przepisy: 

1) uczeń uczęszczający zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki ma wliczone 

do średniej ocen, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych przedmiotów 

2) na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu prze-

znaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

a) poziomą kreską, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych do-

datkowych adnotacji), 

b ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wska-

zywania, z jakich zajęć, jest ta ocena, 

c) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, 

jak i na zajęcia z etyki. 

2. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 

ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

 

Rozdział 15 

Kryteria ocen zachowania dla uczniów klas IV – VIII 

§ 94 

1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala 

się według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6)  naganne.  
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2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych wynikających z praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły. 

3. Ocena zachowania, oprócz funkcji dydaktycznej, spełnia również funkcję wychowawczą. 

Ocena ta ma znaczenie motywacyjne dla samych uczniów, a także służy, jako informacja dla 

rodziców. Ocena zachowania nie jest karą w rozumieniu prawa. Ocena zachowania powinna 

uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i wywiązywanie się z obowiązków 

ucznia, 

2) przestrzeganie prawa szkolnego, 

3)  respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etyczno-

moralnych, dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

5) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

5. Na ocenę zachowania nie mogą mieć wpływu osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

6. Ocenę zachowania ustala się nie częściej niż dwa razy w roku szkolnym. 

1) Pierwszą ocenę zachowania w roku szkolnym ustala się w wyniku klasyfikacji śródrocz-

nej. Drugą ocenę zachowania w roku szkolnym ustala się w wyniku klasyfikacji rocznej. 

2) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia  

oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkol-

nym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Wychowawca może oceniać bieżące zachowanie uczniów w postaci punktów, symboli lub  

w inny sposób, który ułatwi mu wystawienie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

8. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy po wykonaniu następujących czynności: 

1) samoocenie ucznia i ocenie ucznia przez zespół klasowy, 

2) zebraniu propozycji ocen od zespołu uczącego, 

3) ocenie ucznia przez wychowawcę na podstawie dziennika, 

4) ocenie ucznia przez wychowawcę za aktywność na rzecz szkoły. 

9. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 
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10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywi-

dualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym pu-

blicznej poradni specjalistycznej. 

§ 95 

1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV – VIII odbywa się według kryteriów: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania 

dla innych uczniów w szkole i środowisku; 

b) wyróżnia się kulturą osobistą; 

c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie 

przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój ga-

lowy; 

e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nie-

obecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem; 

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; 

g) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności - ma udokumentowane 

osiągnięcia pozaszkolne; 

h) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów; 

i) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia; 

j) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa; 

k) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów; 

l) organizuje i angażuje uczniów w akcje społeczne; 

m) pomaga słabszym i niepełnosprawnym w nauce, opiekuje się młodszymi; 

n) posiada wzorową frekwencję. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania 

dla innych uczniów w szkole i środowisku; 

b) wyróżnia się kulturą osobistą; 

c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 
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d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przy-

jętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy; 

e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nie-

obecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem; 

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; 

g) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów; 

h) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia; 

i) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa; 

j) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów; 

k) angażuje się w akcje społeczne; 

l) w półroczu ma do 3 godzin nieusprawiedliwionych i 3 spóźnienia;  

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia wszystkie obowiązki szkolne; 

b) cechuje go kulturalna postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób; 

c) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przy-

jętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy; 

d) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów; 

e) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia; 

f) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa; 

g) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek; 

h) sporadycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne; 

i) w ciągu półroczu otrzymał nie więcej niż 3 pisemne uwagi; 

j) w półroczu ma do 8 godzin nieusprawiedliwionych i 7 spóźnień; oddaje usprawie-

dliwienia w terminie. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) przeważnie przestrzega regulaminu szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą 

pozytywny skutek; 

b) dba o swoje zdrowie i higienę osobista; 

c) czasami spóźnia się na lekcje; 

d) zwykle wyraża się w sposób kulturalny i nie używa wulgaryzmów; 

e) stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań; 

f) dba o mienie swoje, kolegów oraz szkoły; 
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g) stara się nie uczestniczyć w konfliktach; 

h) w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag; 

i) w półroczu ma do 21 godzin nieusprawiedliwionych i 15 spóźnień. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się  z obowiązków ucznia; 

b) nie przestrzega zasad, wchodzi w konflikty, często je prowokuje; 

h) niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów; 

i) działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce; 

j) ulega nałogom; 

k) ma wiele pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu;  

l) ma nieusprawiedliwione nieobecności; ucieka z lekcji, wagaruje, nie przychodzi na 

wybrane lekcje. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się obowiązków ucznia; 

b) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego zachowa-

nia na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę; 

c) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły i innych osób; 

d) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób i środowiska; 

e) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach; 

f) rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, 

okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające 

uczucia religijne; 

g) narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób (również w me-

diach społecznościowych); 

h) dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne; 

i) ma dużą ilość nieusprawiedliwionych nieobecności; 

j) często spóźnia się na lekcje; 

k) ucieka z lekcji, wagaruje, nie przychodzi na wybrane lekcje;  

                   l)     działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce; 

m) ulega nałogom i namawia do nich innych; 

n) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych. 
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2. Jako generalną zasadę należy przyjąć, że ocena dobra jest przewidziana dla ucznia, który nie 

sprawia poważnych kłopotów wychowawczych, ale również nie wyróżnia się w sposób 

szczególny na tle swoich rówieśników i społeczności szkoły. 

 

Rozdział 16 

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkolą 

§ 96 

1. Na wniosek rodziców dyrektor wyraża zgodę na spełnianie przez dziecko obowiązku szkol-

nego poza szkołą. Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą może być wy-

dane, jeżeli:  

1) został złożony wniosek o wydanie zezwolenia;   

2) do wniosku dołączono:  

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających reali-

zację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,  

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów kla-

syfikacyjnych.  

2. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia po-

szczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części pod-

stawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok 

szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na 

spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu 

nie ustala się oceny zachowania.  

3. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w na-

dobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.  

4. Cofnięcie zezwolenia następuje: 

1) na wniosek rodziców;  

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfi-

kacyjnego albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 
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DZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 97 

1 Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 98 

1. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem. 

2. Szkoła posiada sztandar. Warunki stosowania sztandaru szkoły opisane są szczegółowo  

w Ceremoniale szkolnym. 

§ 99 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany  

lub uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,  

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji Statutu, opracowuje tekst jednolity Statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicz-

nienie społeczności szkolnej. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych  

w Statucie. 

6. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu w części ich dotyczącej. 

7. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w pokoju nauczycielskim, biblio-

tece szkolnej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 100 

   Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku. 

 


