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Statut Szkoły Podstawowej  Nr 9 

im. kapitana żeglugi wielkiej 

Karola Olgierda Borchardta w Rumi 

 

opracowany na podstawie: 

 

 Art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie 

warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004r.                

Nr 199, poz. 2046) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624)             

z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół. (Dz. U. Z 2003r. Nr 146, poz. 1416)  

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz.U.2003.6.69] Ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty 

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r.  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych ( Dz. U. z dnia 20 lipca 2007 r.) 

 Ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  (Dz. U. z 2008 r. nr 145 poz. 

917) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół  

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz.U. z dnia 7 maja 2013r.) 

 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami) 

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

szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                        

i słuchaczy szkół publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843)   

 

http://www.men.waw.pl/prawo/wszystkie/rozp_301.php
http://www.men.waw.pl/prawo/wszystkie/rozp_100.php
http://www.men.waw.pl/prawo/wszystkie/rozp_245.php
http://bhp.zce.szczecin.pl/nowabhp/prawo/lex/2003/dz.u.2003.6.69.html
http://www.men.waw.pl/prawo/wszystkie/ustawa_o_systemie_%20oswiaty.pdf
http://www.men.waw.pl/prawo/wszystkie/ustawa_o_systemie_%20oswiaty.pdf
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 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów                              

tej dokumentacji (Dz. U. 2002 Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, z 2009 r.               

Nr 116, poz. 977 oraz 2010 r. Nr 156, poz. 1047) zwane dalej ROZPORZĄDZENIEM oraz 

Art. 23 pkt 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst 

jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego – podpisanego przez MEN 12 sierpnia 2015 r. i skierowane do podpisu przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Rolnictwa     

i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Spraw 

Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej 
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Rozdział I  

Nazwa szkoły oraz jej organy nadrzędne 

 

§1 

 Publiczna Szkoła Podstawowa, zwana dalej „szkołą”, nosi nazwę Szkoła Podstawowa Nr 9 

im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Rumi i jest szkołą publiczną wchodzącą w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi prowadzonego przez Gminę Miejską Rumia. 

 Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Rumia. 

 Nadzór nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.  

 Szkoła ma siedzibę w Rumi, przy ulicy Stoczniowców 6. 

 

§2 

1. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu: 

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kapitana żeglugi wielkiej 

Karola Olgierda Borchardta. 

3. Na pieczątkach może być używany skrót nazwy szkoły: 

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta w Rumi.  

 

§3 

 

1. Ilekroć jest mowa o Statucie należy rozumieć przez to Statut Szkoły Podstawowej Nr 9 im. 

kapitana żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta. 

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 9 im. 

kapitana żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta. 

3. Ilekroć w Statucie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców wszystkich 

uczniów Szkoły oraz opiekunów prawnych wszystkich uczniów szkoły. 

4. Ilekroć w Statucie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio: 

 

a) Dyrektora Szkoły, 

b) Radę Pedagogiczną Szkoły, 

c) Samorząd Uczniowski Szkoły, 

d) Radę Rodziców. 
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Rozdział II  

Cele i zadania szkoły 

 

 

§1 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej, stanowiące  

podbudowę do dalszej nauki w gimnazjum. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna. 

2. Kształcenie w szkole trwa sześć lat. 

 

§2 

 

1. W Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi realizowane są dwa etapy kształcenia:  

a) pierwszy etap kształcenia – edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III, która rozwija cele 

edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, 

regionalnej, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, 

b) drugi etap kształcenia - w klasach IV – VI, który ma na celu poznanie i rozwijanie 

zdolności intelektualnych, społecznych, psychicznych i motorycznych uczniów               

oraz wskazanie możliwości i trudności w procesie nauczania. 

c) Do szkoły przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 9 

w Rumi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach spoza rejonu szkoły. Rekrutacja                  

do klasy pierwszej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu                    

i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego              

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Rumia w sprawie 

ustalania harmonogramu wymaganego w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na dany rok szkolny dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.  

2. W szkole mogą być prowadzone odziały przedszkolne, których celem jest: 

a) objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków 

prawidłowego rozwoju,  

b) kształtowanie i rozwijanie aktywności,  

c) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

d) przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. 

e) rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia                  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych                              

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                    

oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) oraz zarządzeniem 

Burmistrza Miasta Rumia w sprawie ustalania harmonogramu wymaganego                                 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na dany rok szkolny 

dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.  

3. Szkoła, w ramach świadczeń przedszkolnych, realizuje bezpłatnie pięciogodzinną podstawę 
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programową. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej odpłatności            

w wysokości 1,00 zł za 1 godzinę za świadczenia przedszkolne, tj. miesięcznej opłaty              

za nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie przekraczającym realizację podstawy 

programowej. Jest to zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia opłat                

za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. 

 (załącznik numer 17)  

 

§3 

 

1. Po uprzednim uzyskaniu zgody organu prowadzącego w szkole mogą być tworzone klasy 

matematyczne i sportowe. 

2. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i nadzorującego w szkole mogą być prowadzone 

innowacje i eksperymenty pedagogiczne.   

 

 

 

§4 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Rumia i gromadzi na rachunku środki 

własne z następujących źródeł: 

a) najmu pomieszczeń, 

b) dzierżawy pomieszczeń lub jej części,-  wpłat uczniów na żywienie w stołówce szkolnej, 

c) wpłat na przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej od osób nie będących uczniami,              

a także od innych jednostek, w tym od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

d) wpływów za wydanie  duplikatu dokumentów szkolnych, 

e) odsetek bankowych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 

2. Dochody własne ze źródeł określonych w pkt 1 szkoła przeznacza na poniższe zadania: 

a) zakup materiałów, sprzętu oraz opłaty eksploatacyjne, naprawy, remonty bieżące, a także 

usługi   obce związane z działalnością statutową, 

b) zakup produktów do przygotowania posiłków, zakup sprzętu oraz wyposażenia stołówki.                                            

 

§5 

 

1. Cele i zadania szkoły to zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, 

psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności, wolności światopoglądowej                     

i wyznaniowej oraz wychowanie w duchu patriotyzmu - szacunku do symboli narodowych, 

miejsc  pamięci narodowej, tradycji regionalnych. 

2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz 

promocję i ochronę zdrowego trybu życia.  

3. Rada Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu opinii Samorządu 

Uczniowskiego uchwala, na każdy rok szkolny Program Wychowawczy  i Program 

Profilaktyki. 

4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultacje psychologa, pedagoga i logopedy                         

oraz umożliwia pomoc i wsparcie różnych wyspecjalizowanych instytucji wspierających 

proces edukacji i wychowania: 

a) MOPS 
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b) Sądu Rodzinnego i Nieletnich 

c) Kuratorów rodzinnych 

d) Policji 

e) Straży Miejskiej 

f) Ośrodków szkolno – wychowawczych 

g) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  

5. W celu pokonywania trudności w nauce, rozwiązywania problemów wychowawczych,                     

w szkole działa zespół wychowawczy; 

a) zespół wychowawczy jest reprezentacją rady pedagogicznej 

b) skład zespołu ustala rada pedagogiczna 

c) zespół wychowawczy tworzą: dyrektor lub jego zastępca, pedagog szkolny, opiekun 

samorządu uczniowskiego, wychowawca klasy i nauczyciele uczący. 

d) dyrektor szkoły zwołuje posiedzenie na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga                      

lub psychologa szkolnego, nauczyciela,  rodzica. 

e) w obradach uczestniczą członkowie zespołu, uczeń, rodzice lub opiekunowie prawni. 

f) celem działalności zespołu wychowawczego jest rozwiązanie problemu przez analizę 

przyczyny zaistniałej sytuacji, opracowanie planu pomocy, wdrożenie działań 

naprawczych jak i udzielenie upomnień czy zastosowanie kar w oparciu o statut szkoły. 

6. Szkoła rozwija uzdolnienia, talenty i zainteresowania uczniów na lekcjach, na zajęciach 

pozalekcyjnych z różnych dziedzin (załącznik nr 1) organizowanych zgodnie                                    

z oczekiwaniami uczniów i rodziców, a także w trybie indywidualnego nauczania zgodnie                    

z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznych.  

7. Szkoła organizuje konsultacje indywidualne, zebrania w ramach obowiązującego nauczyciela 

wymiaru godzin do 40 tygodniowo. W ramach tego pensum poza dydaktyką obowiązuje 

nauczyciela samokształcenie i doskonalenie zawodowe, praca w zespołach nauczycielskich, 

dokumentowanie pracy, kontakty z rodzicami i prawnymi opiekunami, przygotowanie 

ciekawych zajęć dydaktycznych, poprawa prac uczniowskich, kontrola zeszytów, polepszanie 

własnego warsztatu pracy, wykonywanie różnych zadań statutowych szkoły. 

8. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności            

w nauce, terapeutyczne oraz zajęcia rozwijające, usportowione. 

9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną opartą na autorskich programach 

nauczycieli różnych przedmiotów (klasy matematyczne, klasy sportowe). 

10. Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza: 

a) szczególnych potrzebach edukacyjnych przez organizowanie zajęć terapii pedagogicznej, 

nauczania indywidualnego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, zajęć 

socjoterapeutycznych, 

b) pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej poprzez współpracę z instytucjami 

udzielającymi pomocy,  

c) dotkniętymi różnymi zdarzeniami losowymi i rodzinnymi przez szczególną opiekę 

wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego. 

11. W szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami, począwszy od I klasy realizowana jest 

nauka języka angielskiego. W oddziałach przedszkolnych również realizowane są zajęcia z 

języka angielskiego. 

12. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zabaw, zajęć, ćwiczeń, wyjść i wycieczek 

(regulamin wycieczek - załącznik nr 4 , 4.1, 4.2, 4.3). 

13. Szkoła wymaga przestrzegania przez rodziców lub opiekunów prawnych obowiązku 

przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (do 
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ukończenia przez ucznia 7 roku życia) w celu zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa, 

przy czym dziecko nie może być przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym będących 

pod wpływem alkoholu (załącznik numer18). 

14. Szkoła zapewnia opiekę nad zdrowiem oraz rozwojem psychofizycznym ucznia sprawuje 

pielęgniarka szkolna, pedagog i psycholog szkolny. 

15. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

a) pomieszczeń do nauki, 

b) biblioteki szkolnej, 

c) czytelni, 

d) świetlicy szkolnej, 

e) stołówki, 

f) gabinetów medycyny szkolnej, 

g) obiektów sportowych (załącznik numer 15). 

16. Uczniowie mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej na zasadach odpłatności               

za surowce zużyte do ich przygotowania (regulamin stołówki - załącznik nr 6). 

                                                                                   

§6 

 

Wychowawca  tworzy program wychowawczy dla swojego oddziału, który jest spójny ze szkolnym 

programem wychowawczym oraz programem profilaktyki. 

 

§7 

 

1. Nauczyciele uczący przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. Zespołom 

przewodniczą nauczyciele powołani przez dyrektora. 

2. W szkole funkcjonują: 

a) zespół nauczycieli świetlicy, 

b) zespół wychowania przedszkolnego, 

c) zespół edukacji wczesnoszkolnej, 

d) zespół przedmiotów humanistycznych, 

e) zespół matematyczno – przyrodniczy, 

f) zespół rozwijający umiejętności społeczne i postawy, 

g) zespół wychowania fizycznego. 

3. Zadaniami zespołów przedmiotowych są: 

a) wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia 

radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania, 

b) wybór podręczników i przedłożenie radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników, 

c)  opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, 

d) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

e) opracowanie metod badania wyników nauczania. 

 

§8 

 

1. W Szkole Podstawowej Nr 9 W Rumi obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania 

(WSO), który określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz procedury 

odwołań od oceny za osiągnięcia w nauce i zachowania. (załącznik numer 16) 

2. WSO jest zatwierdzany uchwałą Rady Pedagogicznej.  
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3. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

4. W szkole stosowane są następujące rodzaje ocen: oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne           ( 

w tym śródroczne, roczne oraz końcowe). 

5. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I – VI ustala się według następującej skali 

a) stopień celujący – 6 

b) stopień bardzo dobry – 5 

c) stopień dobry – 4 

d) stopień dostateczny – 3 

e) stopień dopuszczający – 2 

f) stopień niedostateczny – 1 

6. Nauczyciele mają prawo uzupełnić skalę ocen bieżących edukacyjnych o dodatkowe symbole: 

„+”(plus), „-”(minus) z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej, a w klasach I - III 

dodatkowo o symbole motywujące. 

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

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

wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień.  

8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

10. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

11. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach      

w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

12. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen kwalifikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zachowania, 

b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i 

w formach przyjętych w szkole, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
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e) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa  w § 10 ust. 5. 

f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

13. Nauczyciele na początku obu okresów roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

14. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

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

16. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, nauczyciel ustnie uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

17. Szczegółowych informacji o postępach w nauce udziela nauczyciel przedmiotu w trakcie 

wcześniej umówionych, indywidualnych rozmów z rodzicami (opiekunami prawnymi), 

konsultacji lub w dniu zebrania rodziców danej klasy. Spotkania nie mogą zakłócać procesu 

edukacji. 

18. Na pisemny wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) nauczyciel przedmiotu udostępnia do 

wglądu uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) prace pisemne ucznia. Wszystkie 

prace, w tym sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, przechowywane są przez nauczyciela 

do końca trwania  roku szkolnego, to jest do dnia 31 sierpnia każdego roku. Przedstawionej 

dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły. 

19. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej i niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej i niepublicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym 

wymaganiom. 

20. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie i potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia. 

21. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy 

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – 

także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

22. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
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wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

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

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

24. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 17, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej, lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji  przebiegu 

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

25. W przypadku zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego w ostatnim okresie roku 

szkolnego, roczną ocenę klasyfikacyjną wystawia się na podstawie śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

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

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

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

niepoełnosprawnościamu sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" 

albo "zwolniona". 

27. Uczniowie klasyfikowani są dwa razy w ciągu roku szkolnego. 

28. Termin klasyfikacji śródrocznej przypada w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii 

zimowych, zaś klasyfikacji rocznej w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii letnich.   

29. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

30. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Ocena ta ma formę opisową. 

31. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

32. Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami wychowawcy informują rodziców o 

terminach obowiązkowych zebrań i trybie informowania o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych.  

33. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wychowawca klasy obowiązany jest poinformować w formie pisemnej, bądź ustnej, rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia o wszystkich proponowanych stopniach, w tym zagrożeniach 

oceną niedostateczną. Rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają zapoznanie się z 

propozycją ocen podpisem złożonym na otrzymanej informacji, która jest przechowywana w 

teczce wychowawcy. W przypadku niestawienia się rodzica na zebranie, wychowawca wysyła 

powiadomienie o przewidywanych ocenach, w tym niedostatecznych.  

34. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wychowawca klasy jest zobowiązany pisemnie, bądź ustnie,  poinformować  rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania. 

Rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają zapoznanie się z propozycją oceny podpisem 
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złożonym na otrzymanej informacji, która jest przechowywana w teczce wychowawcy. W 

przypadku niestawienia się rodzica na zebranie, wychowawca wysyła powiadomienie o 

przewidywanej ocenie zachowania.  

35. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie ucznia o 

przewidywanej ocenie, którą zapisują zielonym długopisem w dzienniku lekcyjnym.  

36. Obecność ucznia w dniu podawania przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocen z zajęć 

edukacyjnych oznacza, że informacja została przekazana przez wychowawcę. 

37. W razie nieobecności ucznia w dniu podawania przewidywanych śródrocznych/rocznych 

ocen z zajęć edukacyjnych rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek niezwłocznie 

skontaktować się z wychowawcą. Rodzice, którzy nie byli obecni na zebraniu mają 

obowiązek w ciągu trzech dni skontaktować się z wychowawcą i poświadczyć pisemnie 

informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 

38. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wystąpić z prośbą o ustalenie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych 

lub zachowania. 

39. Oceny roczne klasyfikacyjne z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych i zachowania 

nauczyciele zobowiązani są wpisać do dzienników lekcyjnych najpóźniej 3 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

40. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący zajęcia. 

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

nauczyciele prowadzący takie zajęcia. Ocena ta nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

42. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary:  

a ) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

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

g) okazywanie szacunku innym osobom.  

43. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali:  

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne.  

 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o 

potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej.  
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45.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

46. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

47. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niesklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady Pedagogicznej. 

48. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

            a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok   

             nauki, 

           b)wypełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

49. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 48 pkt. a nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

50. Uczniowi, o którym mowa w ust. 48 pkt. b - zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

51. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 

48. 

52. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

53. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Terminy muszą być uzgodnione 

z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami). 

54. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 45, 46, 47 przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

55. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 48 przeprowadza komisja, 

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

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych dla odpowiedniej klasy. 

56. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 48 pkt. b oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

58. Z przeprowadzanego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

a) skład komisji, 

b)  termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

59. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
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odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

60. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor lub wicedyrektor szkoły 

udostępnia do wglądu, rodzicom (opiekunom prawnym), dokumentację dotyczącą egzaminu 

klasyfikacyjnego. Przedstawionej dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić 

poza obręb szkoły. 

61. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

62. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie  dwóch dni roboczych od 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

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

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 

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

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów: w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

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

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

               a) skład komisji, 

   b) termin sprawdzianu, 

               c) zadania (pytania) sprawdzające, 

               d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

                 - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

                 a) skład komisji, 

                 b) termin posiedzenia komisji, 

                 c) wynik głosowania, 

                 d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

66. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

67. Do protokołu, o którym mowa w ust. 67 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

68. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

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

szkoły.(załącznik numer 14) 

69. Przepisy dotyczące składania zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych stosuje się również w przypadku uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin zgłaszania zastrzeżeń 

wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 
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70. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

71. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący, 

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

72. Nauczyciel wchodzący w skład komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

73. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu poprawkowego, 

c) pytania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

74. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

75. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor lub wicedyrektor szkoły 

udostępnia do wglądu, rodzicom (opiekunom prawnym), dokumentację dotyczącą egzaminu 

poprawkowego. Przedstawionej dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić 

poza obręb szkoły. 

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 32.(załącznik numer 13) 

78. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia kl. IV - VI, rada pedagogiczna może jeden raz 

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

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

79. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub 

publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

80. Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy po uzyskaniu 

zgody rodziców (prawnych opiekunów). 
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§9 

 

1. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności 

określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na 

dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego 

nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą 

stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. 

2. Sprawdzian składa się z dwóch części: 

•    część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,  

•    część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. 

3. Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać 

tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 

4. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż 

sprawdzianu nie można nie zdać. 

Przebieg sprawdzianu 

1. Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. 

2. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, a 

część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda 

część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania 

sprawdzianu , który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 

przeprowadzany sprawdzian. 

3. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z 

czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do 

rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. 

4. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także 

przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

Zadania na sprawdzianie 

1. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań 

otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka 

obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń 

wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie 

formułuje odpowiedź.  

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w: 

•    informatorze o sprawdzianie 

•    przykładowych arkuszach egzaminacyjnych. 

2. Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast 

zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w 

której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych 

zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z 

języka polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części 

drugiej). 

Wyniki i zaświadczenie 

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/podstawa-programowa
http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/podstawa-programowa
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20140703_Harmonogram_egzaminow_w_2015_r.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20140703_Harmonogram_egzaminow_w_2015_r.pdf
http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/procedury-2012-2013
http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/2013-07-27-11-38-36
http://www.cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Schemat/Schemat_arkusza_sprawdzianu.pdf
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W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: 

•    wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i 

matematyki) 

•    wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego). 

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za 

zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. 

Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do 

zdobycia, to uzyska wynik równy 82%. 

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej. 

Informacje dodatkowe 

1.    SPRAWDZIAN W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I 

JĘZYKU REGIONALNYM 

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości narodowej, 

języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania z matematyki w języku 

polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku 

regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają do 30 września 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

2.    SPRAWDZIAN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego 

nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 

września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą 

język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu. Osoby pełnoletnie 

składają taką deklarację samodzielnie. 

3.    UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW  

Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. 

języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej 

części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu 

najwyższego wyniku. 

4.    UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do 

sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje 

dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w 

którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

 

 

§10 

 

1. Na poziomie drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) w jednej klasie, zwanej 

matematyczną, realizowany jest innowacyjny program matematyki. 

2. Nabór uczniów do klasy matematycznej odbywa się corocznie na podstawie wyników 

wcześniej przeprowadzonego  testu  kwalifikacyjnego  z  matematyki. 

3. Test przeprowadzany jest na zakończenie klasy III przez nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej oraz matematyki drugiego etapu edukacyjnego. 

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/procedury
http://cke.edu.pl/images/files/komunikaty_Dyrektora/sierpien_2014/20140829_Komunikat_Sprawdzian_i_egzamin_gimnazjalny.pdf
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4. Z testu zwolnieni są laureaci Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas III,             

a także laureaci matematycznych konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich, z wyłączeniem 

konkursów płatnych. 

5. Do klasy matematycznej mogą być przyjęci, po spełnieniu w/w warunków, uczniowie               

z gminy Rumia. 

 

§11 

 

1. Na poziomie drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) realizowany jest innowacyjny program 

edukacyjny wychowania fizycznego dla klas sportowych o profilu: piłka siatkowa oraz autorski 

program wychowania fizycznego w zakresie pływania i piłki nożnej.  

2. Nabór uczniów do obu klas sportowych odbywa się corocznie na podstawie: 

a. zgody rodziców, 

b. zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do nauki w klasie 

sportowej, 

c. opinii psychopedagogicznej, 

d. opinii wychowawcy dotyczącej zachowania i postępów w nauce, 

e. testów sprawnościowych. 

3. Do klasy sportowej mogą być przyjęci, po spełnieniu w/w warunków, uczniowie z gminy Rumia. 

 

 

 

§12 

 

1. Z dniem 1 września każdego nowego roku szkolnego, uchwałą rady pedagogicznej 

zaopiniowaną przez Radę Rodziców, szkoła podejmuje decyzję o wprowadzeniu nauczania 

języka kaszubskiego na obu poziomach etapu edukacyjnego (klasy I-III oraz IV-VI). 

2. Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek, składany – na 

zasadzie dobrowolności – przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

3. Pisemne wnioski składa się dyrektorowi szkoły do 31 marca każdego roku, a także przy 

zgłoszeniu nowego ucznia do szkoły. Wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w szkole. 

4. Na zorganizowanie jednego oddziału wymaganych jest siedem zgłoszeń rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia. 

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza, naukę organizuje się w grupach 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych.   

6. Grupa międzyoodziałowa, utworzona z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy, 

nie może liczyć mniej niż siedmiu uczniów.   

7. Grupa międzyklasowa, utworzona z uczniów różnych klas, nie może liczyć mniej niż trzech i 

więcej niż czternastu uczniów.  

8. Jeśli w szkole nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka kaszubskiego mniejszości 

z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub z braku nauczyciela, dyrektor szkoły 

przekazuje listę uczniów zgłoszonych na naukę języka organowi prowadzącemu szkołę 

publiczną, który uwzględniając możliwości komunikacyjne, organizuje międzyszkolne 

zespoły nauczania. Liczba uczniów w zespole międzyszkolnym nie może być mniejsza niż 3 i 

większa niż 20.  
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9. Udział w lekcjach języka kaszubskiego jest obowiązkowy. W wyjątkowych wypadkach 

rodzice/opiekunowie prawni mogą drogą pisemnej rezygnacji wypisać dziecko z zajęć języka 

kaszubskiego, jednak nie wcześniej niż z końcem roku szkolnego. 

10. Na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III), w trzyletnim cyklu nauczania, nauka 

obejmuje minimum 290 godzin języka kaszubskiego, to jest trzy godziny tygodniowo. 

11. Na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VI), w trzyletnim cyklu nauczania, nauka obejmuje 

minimum 290 godzin języka kaszubskiego oraz minimum 30 godzin nauczania własnej 

historii i kultury, to jest trzy godziny tygodniowo w klasach IV i VI oraz cztery godziny 

tygodniowo w klasach V. 

12. Nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, co 

oznacza zapis w arkuszu ocen, na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie 

do średniej ocen, a także wpływ na klasyfikowanie i promowanie. 

13. Nauczanie własnej historii i kultury jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do 

dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia, co jest równoznaczne z zapisem w arkuszu ocen i 

na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, ale bez wpływu 

na klasyfikację i promowanie. 

14. Na pierwszym etapie nauki oceniana jest aktywność i zaangażowanie ucznia (chęć pracy            

i udziału w zadaniach i projektach proponowanych przez nauczyciela, chęć poznawania treści 

i udziału w konkursach regionalnych, zaangażowanie w pracę i aktywność podczas zajęć 

lekcyjnych). 

15. Na drugim etapie nauki, oprócz aktywności i zaangażowania w pracę podczas zajęć, oceniana 

jest również wiedza, przewiduje się przeprowadzenie jednego sprawdzianu w semestrze. 

 

 

§13 

 

1. W szkole, na życzenie rodziców/opiekunów prawnych, na obu poziomach etapu 

edukacyjnego (klasy I-III oraz IV-VI) organizowana jest nauka etyki. 

2. O udziale ucznia w zajęciach z etyki decydują rodzice/opiekunowie prawni poprzez 

złożenie, na zasadzie dobrowolności, pisemnego oświadczenia.  

3. Pisemne oświadczenia można składać w trakcie trwania całego roku szkolnego, a także 

przy zgłoszeniu nowego ucznia do szkoły. Wniosek dotyczy jednego roku nauki ucznia w 

szkole. 

4. Nauczanie etyki nie jest dla ucznia przedmiotem obowiązkowym, a udział w zajęciach 

jest dobrowolny. Po złożeniu oświadczenia udział w zajęciach staje się dla ucznia 

obowiązkowy. Rodzice/opiekunowie prawni mogą drogą pisemnej rezygnacji wypisać 

dziecko z zajęć etyki, jednak nie wcześniej niż z końcem roku szkolnego. 

5. Nauczanie etyki obejmuje jedną godzinę w tygodniu.  

6. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki oraz z obu przedmiotów, ale może 

też nie wybrać żadnego z nich.  

7. Jeśli część rodziców/opiekunów prawnych uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w 

zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła zobowiązana jest umożliwić im udział w 

zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki 

religii i etyki w planie zajęć szkolnych. 

8. Uczniowi, który nie korzysta z nauki religii lub etyki, szkoła zapewnia opiekę lub zajęcia 
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wychowawcze. 

9. Oceny z etyki wliczane są do średniej ocen ucznia, ale nie wpływają na jego promocję. 

Jeśli rodzice/opiekunowie prawni ucznia zadeklarowali jego udział w zajęciach z religii i 

etyki, na świadectwie szkolnym umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia i tę ocenę 

wlicza do średniej ocen. 

10. Na obu etapach nauki etyki oceniana jest aktywność i zaangażowanie ucznia (chęć 

pracy            i udziału w zadaniach i ćwiczeniach proponowanych przez nauczyciela, chęć 

pozyskania wiedzy oraz frekwencja). 

 

§14 

 

1. Szkoła zapewnia wszechstronną pomoc uczniom posiadającym opinie PPP oraz orzeczenia 

lekarskie o zaburzeniach i deficytach, przy czy obejmuje ona: 

a) zajęcia wyrównawcze, 

b) zajęcia terapii pedagogicznej, 

c) zajęcia terapii logopedycznej, 

d) zajęcia socjoterapeutyczne, 

e) wdrażanie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i orzeczeń lekarskich. 

2. W zakresie opieki i pomocy uczniom pedagog i psycholog szkolny współpracuje                                        

z rodzicami/opiekunami prawnymi, wychowawcami, nauczycielami oraz specjalistami instytucji 

wspomagających proces edukacji i wychowania. 

3. Działania wspierające ucznia w realizacji potrzeb rozwojowych podejmowane są z inicjatywy 

ucznia lub na wniosek nauczyciela, wychowawcy, rodziców, dyrektora psychologa i pedagoga 

szkolnego. 

4. Formy udzielanej pomocy dostosowane są do potrzeb uczniów i obejmują: 

4.1. Wspieranie ucznia w realizacji potrzeb rozwojowych poprzez: 

a) rozmowy wspierające, 

b) rozmowy diagnozujące sytuację edukacyjno – wychowawczą ucznia, 

c) rozmowy interwencyjno – wychowawcze, 

d) organizowanie konsultacji z psychologiem. 

             4.2. Pomoc uczniom w pokonywaniu trudności szkolnych: 

a) analiza i diagnoza trudności edukacyjnych i wychowawczych, 

b) kierowanie uczniów na badania pedagogiczne i psychologiczne do PPP, 

c) realizacja zajęć wyrównawczych, 

d) realizacja zajęć logopedycznych,  

e) realizacja zajęć socjoterapeutycznych, 

f) organizowanie pomocy koleżeńskiej 

g) rozwijanie umiejętności pedagogicznych rodziców. 

4.3 . Pomoc uczniom zagrożonym nie kontynuowaniem nauki w klasie programowo wyższej 

poprzez: 

a) udział ucznia w zajęciach wyrównawczych, 

b) indywidualną pomoc nauczyciela,  

c) organizowanie pomoc Psychologiczno – Pedagogicznej, 

d) respektowanie zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach, 

e) organizowanie zindywidualizowanej formy  nauczania (indywidualnego nauczania, indywidualny 

tok nauki oraz rewalidacji), 

f) realizacja zajęć terapii pedagogicznej i pomocy koleżeńskiej, 
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g) kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania nauki własnej, 

h) egzaminy klasyfikacyjne, 

i) egzaminy poprawkowe. 

4.4.Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta Rumi, Radą Rodziców, indywidualnymi 

sponsorami i nauczycielami. 

4.5.W zależności od indywidualnych potrzeb uczniów oraz w miarę możliwości szkoła 

organizuje  pomoc materialną poprzez: 

a) nieodpłatne obiady, 

b) wyprawkę szkolną na podstawie rozporządzenia o pomocy materialnej dla uczniów, 

c) zwolnienie z odpłatności za świetlicę szkolną, 

d) częściowe pokrycie kosztów związanych z edukacją poprzez wnioskowanie o dofinansowanie               

ze   środków Rady Rodziców, 

e) stypendia szkolne, 

f) zasiłki szkolne, 

g) przekazywanie podręczników i pomocy szkolnych. 

4.6. W ramach zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego: 

a) każdy nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne zobowiązany jest do sprawdzania obecności  

uczniów, 

b) wychowawca kontroluje i analizuje nieobecność ucznia na lekcjach, 

c) przy nieobecności ucznia powyżej 2 tygodni wychowawca zobowiązany jest zgłosić fakt                      

do pedagoga szkolnego, 

d) wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym ustalają tryb dalszego postępowania, 

e) wychowawca wysyła pismo do rodziców informujące o nieobecności ucznia, prosząc jednocześnie 

o pilny kontakt, 

f) w dalszej kolejności pedagog szkolny wysyła do rodziców ucznia formalne upomnienie dotyczące 

niezrealizowania obowiązku szkolnego, 

g) w sytuacji braku realizacji obowiązku szkolnego, szkoła występuje do organu prowadzącego                  

z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego. 

 

 

§15 

 

 Współpraca z rodzicami w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi obejmuje: 

a) działalność Rady Rodziców, 

b) organizację zebrań z rodzicami, 

c) prowadzenie systematycznych konsultacji nauczycieli z rodzicami (dyżur – konsultacje, 

d) ogólnoszkolne zebrania z rodzicami wg ustalonego w danym roku szkolnym 

harmonogramu), 

e) udział rodziców w organizacji życia szkoły, prowadzeniu spotkań klasowych, organizacja, 

f) wycieczek, imprez kulturalnych i innych ogólnoszkolnych, 

g) pomoc rodziców na rzecz rozwoju szkoły (pomoc rzeczowa, udział w pracach 

remontowych), 

h) opiniowanie statutu szkoły, wdrażanych regulaminów i dokumentów dotyczących zasad 

funkcjonowania placówki, 

i) wnioskowanie w sprawach uczniów, realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczo 

wychowawczych,  rozwoju bazy szkoły i jej promocji w środowisku lokalnym, 
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j) pełnienie dyżurów wspomagających w czasie zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-

wychowawczych. 

 Wychowawca klasy zapoznaje rodziców na początku każdego roku szkolnego                            

z Wewnątrzszkolnym Systemem Ocenianiem uczniów (WSO) oraz ewentualnymi  

późniejszymi zmianami. 

 Nauczyciel może uzgodnić z rodzicami indywidualne formy informowania o 

wynikach postępów w nauce i ocenach zachowania.  

 Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z klasowym programem wychowawczym, 

uwzględniając wnioski i propozycje rodziców. 

 

§16 

 

1. Rodzice lub opiekunowie uczniów mają obowiązek: 

a) dopełniać czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz spełnianiem 

obowiązku  szkolnego, 

b) zapewniać regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne, 

c) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć szkolnych, 

d) współpracować ze szkołą w sprawie wszechstronnego rozwoju swojego dziecka 

(duchowego,  moralnego, emocjonalnego, umysłowego i fizycznego), 

e) dbać o czystość i estetyczny wygląd swojego dziecka. 

2. Rodzice lub opiekunowie uczniów mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie, szkole i 

możliwości wpływu na ich określenie i realizację, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz zasad  przeprowadzania egzaminów, 

c) znajomości zasad nagradzania i karania uczniów, 

d) informacji o wynikach postępów w nauce i zachowania ucznia na zebraniach z rodzicami, 

w czasie konsultacji nauczycieli, w uprzednio uzgodnionym terminie. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§1 

1. Organami szkoły są: 

a) dyrektor szkoły, 

b) rada pedagogiczna, 

c) rada rodziców, 

d) samorząd uczniowski. 

 

§2 

Dyrektor szkoły 

 

           1. Dyrektora szkoły powołuje w drodze konkursu i odwołuje organ prowadzący szkołę, 

a) dyrektor szkoły jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej 
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2. Kompetencje dyrektora szkoły: 

a)  dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,          

b)  opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu 

rady pedagogicznej, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Plan 

nadzoru jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprawowanego 

w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym. Zawiera w szczególności: przedmiot ewaluacji 

wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli 

przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej          i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny i opracowuje zakres obowiązków wszystkich pracowników, 

d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

e) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę,   

f) realizuje uchwały rady rodziców, rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, jeśli są one zgodne z obowiązującym prawem, 

g) dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

h) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez 

nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania, wykonuje inne zadania 

wynikające z przepisów szczególnych.           

3. Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektorów szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i organu prowadzącego. 

4. Stanowisko wicedyrektora tworzy się, jeśli w szkole jest co najmniej 12 oddziałów. Na każde 

następne 12 oddziałów przypada kolejne stanowisko wicedyrektora. 

5. Dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

6. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach: 

a)  zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników szkoły. 

 

§3 

 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.  

2. W skład Rady  Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. 

3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Kompetencje i zadania rady pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń 

wykonawczych i Regulaminu Rady Pedagogicznej.  

5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykle większością głosów w  obecności co najmniej 2/3 

członków rady. 

6. Radę Pedagogiczną oraz zaproszone osoby obowiązuje tajemnica w sprawach dotyczących dobra 

osobistego uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

7. Rada  Pedagogiczna: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
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b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

f) uchwalenie Statutu Szkoły, 

g) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców dotyczące wszystkich spraw szkoły, 

h) rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie samorządu uczniowskiego dotyczące 

spraw szkoły,    a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia, 

i) może wyrażać zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, 

j) może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch   

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

k) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole rozpatrującym odwołanie od oceny pracy  

nauczyciela. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, 

e) kandydata na stanowisko dyrektora – zaproponowane przez organ prowadzący, o ile konkurs nie 

wyłoni kandydata, 

f) decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora, 

g) wnioski o indywidualny program lub tok nauki,  

h) programy nauczania opracowane i włączone do szkolnego zestawu programów. 

 

§ 4 

 

Rada Rodziców 

1. Rada  rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców. W skład rady rodziców wchodzi 

jeden przedstawiciel rady oddziałowej  wybrany w tajnych wyborach przez rodziców uczniów 

danego oddziału. 

2. Rada Rodziców bierze czynny udział w rozwiązywaniu podstawowych problemów 

związanych z funkcjonowaniem szkoły. 

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

a) wewnętrzną strukturę i  tryb pracy, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad.    

4. Rada Rodziców: opiniuje Statutu Szkoły, przedstawia 

a) wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i  opiniuje 

plan finansowy szkoły, 

b) występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o 

zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela w 

szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 

c) opiniuje  plan pracy  szkoły,  plan wychowawczy,  program profilaktyki, projekty 

innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

d) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i 
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wydatkować je zgodnie z regulaminem. 

4. W sytuacji, kiedy rada rodziców nie powstanie, jej kompetencje przejmuje rada 

pedagogiczna. 

5. Rada pedagogiczna, w przypadku przejęcia kompetencji rady rodziców, zasięga opinii 

rodziców w sprawach: 

a) zatwierdzenia szkolnego programu wychowania i profilaktyki, 

b) podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 

 

§5 

 

Samorząd uczniowski 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. W Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi funkcjonuje: 

a) Mały Samorząd Uczniowski  działający na poziomie klas I-III, 

b) Samorząd Uczniowski klas IV – VI. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej lub 

dyrektorowi  szkoły  wnioski  i  opinie  we  wszystkich  sprawach  szkoły, a w szczególności 

tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianym 

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym,  a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych potrzeb, 

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej,  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniem z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

4. Samorząd uczniowski posiada własny regulamin pracy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV 

Organizacja szkoły 

 

§1 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych, wiosennych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny szkoły 

zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Organizacja obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusz organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
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pracy. 

a) arkusz organizacyjny pracy szkoły nowelizuje się w formie aneksu zgodnie z przyjętym 

trybem opiniowania arkusza.  

b) dla klas I – III zostaje określony przydział czasu zajęć zgodnie z ramowym planem 

nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym 

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy. 

5. Liczbę uczniów w oddziale określa organ prowadzący szkołę. 

6. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania 

przedszkolnego. 

7. W szkole funkcjonuje monitoring budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV,                 

w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zasady 

wykorzystania zapisu monitoringu określa załącznik nr 7. 

 

§2 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone              

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy 

obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

3. Zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej szkoła organizuje zajęcia 

indywidualne i rewalidacyjne: 

a) na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej szkoła organizuje 

indywidualne i rewalidacyjne nauczanie dzieci i młodzieży przewlekle chorej, które 

prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły. W uzasadnionych 

przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania 

nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce. 

b) zajęcia  w  ramach  indywidualnego  nauczania  i  rewalidacji  prowadzi  się w  miejscu  

pobytu  dziecka.  Nie  wyklucza  się  prowadzenia  nauczania w szkole. Uczniowi 

nauczanemu indywidualnie, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia, powinno się 

umożliwić udział w różnego rodzaju uroczystościach klasowych i szkolnych, także z 

pojedynczym włączeniem go w zajęcia lekcyjne. 

c) dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego i 

rewalidacyjnego nauczania, dyrektor szkoły ustala zasady, zakres, miejsce i czas 

prowadzenia zajęć. 

4. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasady odwołań od oceny                        

za osiągnięcia w nauce określają odrębne przepisy. 

5. Podział na grupy na zajęciach języków obcych oraz informatyki jest obowiązkowy                   

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

6. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy 

po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę. 

7. Począwszy od klasy IV zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących 

od 12 do 26 uczniów. 

8. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym szkołę, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. wyrównawczych, 
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specjalistycznych, języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań, które mogą 

być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, międzyklasowych . 

 

§3 

 

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

uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (załącznik nr 2). 

2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej winny umożliwiać: 

a. gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

b. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza siedzibę biblioteki, 

c. prowadzenie edukacji czytelniczo-medialnej. 

3. Godziny pracy biblioteki winny umożliwiać uczniom, nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa regulamin pracy biblioteki. 

5. Zakres czynności nauczycieli bibliotekarzy określa dyrektor szkoły. 

6. Zadania i obowiązki nauczyciela-bibliotekarza: 

a. praca pedagogiczna - nauczyciel-bibliotekarz jest obowiązany: 

1. udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni (gabinecie audiowizualnym) oraz 

komplety do pracowni, klas, świetlicy, internatu; 

2. prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną 

zbiorów, biblioteki i czytelnictwa; 

3. poznawać czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwać dla biblioteki 

tych ostatnich; 

4. udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji 

życiowej czytelników; 

5. prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy (np. 

wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się); 

6. prowadzić zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz 

indywidualny instruktaż w tym zakresie; 

7. współorganizować pracę zespołu uczniów (koła przyjaciół 

biblioteki),współpracującego z biblioteką; 

8. współpracować  z  wychowawcami  klas,  nauczycielami  przedmiotów, opiekunami 

organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w 

realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury 

czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia; 

9. prowadzić różnorodne formy bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych. 

b. w zakresie pracy organizacyjno-technicznej nauczyciel-bibliotekarz jest obowiązany: 

1.  przedkładać dyrektorowi szkoły projektu budżetu biblioteki; 

2.  dbać o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 

3. gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami i 

przeprowadzać ich selekcję; 

4. prowadzić ewidencję zbiorów; 

5. opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, 

konserwacja); 

6. organizować warsztat działalności informacyjnej; 
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7. prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i roczną (okresową), 

indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów; 

8. planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz 

zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych), składać roczne sprawozdanie z pracy 

biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole; 

9. doskonalić warsztat swojej pracy. 

7. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych odbywa się na podstawie Ustawy z dn. 29 września 

1994 o rachunkowości (Dz. U. 2009 Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), Ustawy z dn. 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (  Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dn. 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji 

materiałów bibliotecznych (D. U. 2008 Nr 205 poz. 1283). W związku z powyższym, 

skontrum biblioteczne odbywa się co 4 lata. 

8. Z uwagi na dobro użytkowników inwentaryzację zbiorów bibliotecznych przeprowadza się  w 

oparciu o arkusze kontroli zbiorów, drogą spisu z natury. 

 

§4 

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

(prawnych opiekunów), lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę (załącznik nr 5). 

2. Do świetlicy szkolnej mają prawo uczęszczać uczniowie klas I- VI. 

3. Świetlica jest pozalekcyjną, formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

4. Zakres czynności nauczycieli świetlicy określa dyrektor szkoły. 

5. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom, stosownie do potrzeb, 

zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i 

umiejętności. 

6. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekraczać 25.  

7. Świetlica znajduje się w pomieszczeniach  gwarantujących warunki bezpieczeństwa i higieny 

pracy, wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane charakterem do wieku , 

liczby uczniów, a także rodzaju organizowanych zajęć.  

8. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w szczególności uczniowie klas edukacji 

wczesnoszkolnej i dzieci sześcioletnie, których oboje rodzice pracują zawodowo.  

9. Każdego roku opracowywane są (lub modyfikowane) kryteria przyjmowania uczniów             

do świetlicy. Za ustalenie kryteriów odpowiada osoba której powierzono kierowanie pracą 

świetlicy.  

10. Godziny pracy  wietlicy szkolnej są dostosowane do tygodniowego planu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych szkoły. 

11. Każdy  nauczyciel  świetlicy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć powierzonej 

mu grupy. 

12. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:  

a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie                      

do samodzielnej pracy umysłowej,  

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na 

powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,  

c) rozwijanie zainteresowań uczniów,  

d)tworzenie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym świetlicy i szkoły, organizowanie 

kulturalnej rozrywki, kształtowanie wrażliwości estetycznych i postaw patriotycznych,  

e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości                      
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oraz dbałość o zachowanie zdrowia,  

f) współpraca z rodzicami, Radą Rodziców, pedagogiem psychologiem, służbą zdrowia                         

oraz wychowawcami klas, 

g) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczo- 

opiekuńczym szkoły,  

h) opiniowanie spraw wychowawczo-organizacyjnych dotyczących świetlicy, 

i) opracowanie sprawozdania z pracy świetlicy i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej podczas 

rad podsumowujących pierwszy okres i na zakończenie roku szkolnego. 

13.  Nauczycieli pracujący w świetlicy prowadzą dokumentację dotyczącą pobytu uczniów:  

                 a) dzienniki zajęć świetlicy szkolnej,  

                 b) plan pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy, 

                 c) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, 

                 d) karty samodzielnego wychodzenia dziecka ze świetlicy. 

 

§5 

 

Stołówka szkolna 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość higienicznego spożycia jednego ciepłego posiłku. 

2. Wysokość odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły 

w porozumieniu  radą rodziców wg zasad: 

a. uczniowie pokrywają koszt surowca zużytego do przygotowywania posiłku 

b. pracownicy szkoły pokrywają koszt surowca zużytego do przygotowywania posiłku oraz 

koszty jego przygotowania. 

3. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej zawarte są w regulaminie stołówki, który stanowi 

załącznik nr 6 niniejszego statutu. 

 

§6 

 

Nauczanie religii i etyki jest realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

ROZDZIAŁ  V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§1 

 

1. W  szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  oraz  pracowników  ekonomicznych, administracyjnych 

i pracowników obsługi. 

1a/ organizacja pracy szkoły oparta jest na pięciotygodniowym tygodniu pracy. 

2. W Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi stanowiska pracowników nie będących nauczycielami 

zajmują: 

a. główny księgowy 

b. stanowisko ds. płac 

c. intendent 

d. samodzielny referent 

e. sekretarz szkoły/ kadry 

f. administrator sieci komputerowej 
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g. kierownik administracyjny 

h. obsługa infrastruktury szkoły  

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

odrębne przepisy. 

4. Zakres czynności i obowiązków pracowników określa dyrektor szkoły zgodnie                                   

z regulaminem pracy. 

 

§2 

 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za realizacje zadań związanych z powierzonym mu 

stanowiskiem  oraz  podstawowymi  funkcjami  szkoły:  dydaktyczną,  wychowawczą                      

i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę; 

 

§ 3 

 

Dyrektor szkoły, na posiedzeniu rady pedagogicznej, może przydzielać nauczycielom 

dodatkowe zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem placówki. 

 

§4 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany: 

a. do pełnej realizacji podstawy programowej z przydzielonych zajęć edukacyjnych oraz 

stosowania w swojej pracy dydaktycznej wymogów programowych, 

b. dbać o bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie zajęć edukacyjnych,  

przerw międzylekcyjnych, wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę 

(regulamin nauczyciela dyżurującego – załącznik nr 8), 

c. wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

d. pomagać uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń, motywować ich aktywność, 

e. dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych                               

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenie                         

o potrzebie kształcenia specjalnego 

2. posiadającego opinię PPP lub poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach, 

3. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, a objętego pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną 

4. na podstawie ustaleń wspierających ucznia, 

f. oceniać bezstronnie i obiektywnie wszystkich uczniów, 

g. doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, 

h. przeprowadzać diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie 

i. pierwszej szkoły podstawowej, 

j. informować rodziców, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, radę pedagogiczną o 

wynikach dydaktyczno - wychowawczych uczniów, 

k. systematycznie i prawidłowo prowadzić dokumentację prowadzonych przez siebie zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

l. maksymalnie  ułatwić  uczniom  dotarcie  do  istoty  tematu  lekcyjnego i motywować ich 

aktywność, 
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m. uwzględniać różne okoliczności domowe i życiowe uczniów, które mogą negatywnie 

wpływać na wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

n. ukierunkowywać, kontrolować i oceniać zeszyty uczniowskie co najmniej raz w 

semestrze, a jeśli nauczyciel uczy języka polskiego lub obcego oceniać wybrane 

samodzielnie prace uczniów co najmniej trzy razy w roku, 

o. informować dyrektora, rodziców i uczniów o swojej decyzji dotyczącej wyboru 

podręczników - w miarę możliwości, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, 

p. systematycznie kontrolować wiedzę ucznia i wystawiać w dzienniku lekcyjnym oceny 

cząstkowe, 

q. z miesięcznym wyprzedzeniem informować rodziców ucznia o niedostatecznej ocenie 

okresowej/rocznej z przedmiotu lub o zagrożeniu brakiem promocji ucznia do klasy 

programowo wyższej/ukończeniu szkoły, 

r. przestrzegać zasady równomiernego obciążenia uczniów sprawdzianami pisemnymi                

(w ciągu dnia może być jedna praca klasowa, w ciągu tygodnia najwyżej trzy), 

s. oddawać uczniowi do wglądu poprawiony sprawdzian pisemny lub pracę klasową                    

w terminie 14 dni od ich przeprowadzenia, 

t. rygorystycznie przestrzegać przepisów dotyczących zajęć na pływalni (załącznik nr 11)             

w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją działać zgodnie                      

z procedurami postępowania określonymi w załączniku nr 10, 

u. nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu klas VI, 

v. przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, 

w. spełniać inne obowiązki wynikające z obowiązującego prawa. 

2. Nauczyciel ma prawo do : 

a. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów, 

b. wolności głoszenia własnych poglądów , nie naruszających godności innych ludzi, 

c. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 

d. decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

e. dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 

f. decydować o treściach programowych realizowanych na zajęciach koła zainteresowań                

lub przedmiotowym, jeśli przydzielono mu nad nimi opiekę, 

g. decydować o bieżącej, okresowej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów, 

h. wnioskować do wychowawcy klasy w sprawie ocen zachowania swoich uczniów, 

i. wnioskować w sprawie nagród oraz kar dla swoich uczniów, 

j. wnioskować do dyrektora o wyposażenie pracowni przedmiotowych w niezbędnym 

pomoce naukowe 

k. wybierać formy kontroli wiadomości uczniów oraz nie podawać terminu sprawdzianu,  

jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli postępów w nauce np. przez absencję. 

l. w wyjątkowych okolicznościach nauczyciel może opuścić klasę zapewniając uczniom 

opiekę innego pracownika szkoły. 

3. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem i organem prowadzącym szkołę za: 

a. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w zakresie swojego przedmiotu, 

b. stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał, 

c. stan przydzielonych mu urządzeń i środków dydaktycznych. 

4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie bądź karnie 

za: 

a. tragiczne skutki wynikłe z braku własnego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 
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zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie przydzielonych mu dyżurów, 

b. nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pożaru (załącznik numer 9). 

c. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, które wynikło 

z nieporządku, braku nadzoru lub niewłaściwego zabezpieczenia. 

 

§5 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział przedszkolny i klas I – VI opiece wychowawczej    

jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,                            

by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania. 

3. Tryb powierzania zadań wychowawcy określa dyrektor szkoły 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

5. W sytuacji okresowej nieobecności wychowawcy klasy, dłuższej niż jeden miesiąc, dyrektor 

szkoły może powierzyć innemu nauczycielowi pełnienie obowiązków wychowawcy w 

zastępstwie, z zachowaniem zasady, iż w pierwszej kolejności wskazuje nauczyciela, który 

prowadzi zajęcia edukacyjne w danym oddziale. 

6. Przydzielenie  nauczycielowi  dwóch  wychowawstw  może  nastąpić  jedynie w przypadku 

braku innych rozwiązań organizacyjnych, bądź w sytuacji uzasadnionej rozpoznanymi 

potrzebami uczniów (zespołu klasowego). 

7. Wychowawca klasy ma obowiązek: 

a. opracować i organizować proces wychowania w zespole, a w szczególności: 

1. tworzyć warunki do rozwoju uczniów, przygotowywać ich do życia w zespole,  

rodzinie i   społeczeństwie, 

2. rozwiązywać ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami, 

a społecznością szkoły, 

3. skupiać aktywność uczniów na realizacji atrakcyjnych celów i projektów 

zmierzających do samowychowania i samorządności, 

b. współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynować ich działania 

wychowawcze, 

c. wspólnie z pedagogiem szkolnym organizować indywidualną opiekę i pomoc dla uczniów 

z   trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

d. ściśle współpracować z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informować 

ich o  wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania oraz organizować, co 

najmniej dwa razy w ciągu okresu spotkania z rodzicami, 

e. włączać rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, oddziału, 

f. współdziałać z pedagogiem, psychologiem szkolnym, logopedą i instytucjami 

opiekuńczymi w  celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz 

doradztwa dla rodziców,  

g. prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania. 

8. Wychowawca klasy ma prawo: 

a. ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków, 

b. wnioskowania do dyrektora, pedagoga szkolnego, pracowników szkolnej służby zdrowia,   

poradni  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  innych, odpowiednich placówek o pomoc 

w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich 
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wychowanków, 

c. ustanawiania, w porozumieniu z klasową i klasową radą rodziców oraz samorządem 

klasowym, własnych zasad nagradzania i motywowania wychowanków w swojej pracy 

wychowawczej, 

d. do uzyskiwania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej od dyrektora 

i innych instytucji wspomagających szkołę. 

 

§6 

 

Nauczyciel wychowawca odpowiada służbowo tak, jak każdy nauczyciel, a ponadto:  

a. służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie 

(oddziale) 

b.  za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

c. klasy, szkolnego programu wychowania i profilaktyki, 

d. za prawidłowe prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy (dokumentacja przebiegu 

nauczania, klasowego programu wychowawczego, itp.). 

 

§7 

 

1. Wicedyrektorzy szkoły sprawują nadzór nad przebiegiem kształcenia, wychowania i opieki. 

Opracowują i gromadzą informacje, przekazują informacje bieżące i zbiorcze nauczycielom i 

uczniom. 

2. Wicedyrektorzy szkoły zastępują dyrektora podczas jego nieobecności. 

3. Wicedyrektorzy w szczególności: 

a. organizują proces nauczania, 

b. koordynują pracę zespołów nauczycielskich, 

c. hospitują nauczycieli wg harmonogramu, 

d. dbają o prawidłowy obieg informacji w szkole, 

e. aprobują projekty wycieczek, 

f. organizują wewnętrzne życie szkoły. 

 

§8 

 

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa 

szkolnego, a także organizuje etat logopedy szkolnego.  

2. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego określa 

dyrektor szkoły. 

3. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 

a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 

mocnych stron uczniów, 

b. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

c. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

d. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
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młodzieży, 

e. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów, 

f. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

g. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

h. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów          

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Do zadań logopedy w szczególności należy: 

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów, 

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców          

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów              

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

        5.     Szczegółowe zasady pracy logopedy określa odrębny regulamin, będący załącznikiem 

                do statutu. (załącznik numer 3) 

        6.      Corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę etatów nauczycielskich 

                 oraz innych pracowników szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Uczniowie szkoły 

 

§1 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a) regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych; usprawiedliwiania nieobecności na 

zajęciach, na piśmie w ciągu siedmiu dni. W szczególnych warunkach wychowawca może 

usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie późniejszym. Nieobecności ucznia 

usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień podpisanych przez rodziców.   

b) aktywnego uczenia się, dopełniania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań 

nauczycieli, właściwego przygotowania się do zajęć, uczestniczenia we wskazanych przez 

nauczyciela zajęciach wyrównawczych oraz wybranych przez siebie zajęciach 

pozalekcyjnych, 

c) postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły,   

współtworzyć jej wizerunek, 

d) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej, 

e) właściwie i z szacunkiem zwracać się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

uczniów,  

f) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, przeciwstawiać się przejawom brutalności i 

wulgarności, szanować poglądy drugiego człowieka,  

g) zachować w tajemnicy treść korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 
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powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu, 

h) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń nie pali tytoniu, nie 

pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, 

i) troszczyć się o mienie szkoły i starać się o utrzymanie czystości i porządku na jej terenie,  

j) dbać o czysty i schludny wygląd,  

k) nosić galowy strój w czasie uroczystości szkolnych - 

▪ dziewczęta – granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka 

▪ chłopcy – ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka lub sweter albo 

stosowny garnitur  

l) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz 

m) nosić na terenie szkoły obuwie zmienne. 

n) przestrzegać regulaminu korzystania z szafek szatniowych ( załącznik nr 12) 

2. Uczeń ma prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów 

oświatowych i niniejszego statutu. 

3. Uczeń szkoły ma prawo : 

a) do szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,  

b) do poszanowania godności własnej, nietykalności osobistej oraz dyskrecji w sprawach 

osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

c) do poszanowania wolności wyznania,  do jawnego wygłaszania myśli, przekonań, opinii 

dotyczących życia szkoły – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

d) informacji o programach nauczania, podręcznikach, stawianych wymaganiach i kryteriach 

oceniania, 

e) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  

f) do jawnej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, 

działów edukacji, ocen prac domowych, 

g) wykorzystywać na wypoczynek  przerwy międzylekcyjne, a na okres świąt 

kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych, 

h) uzyskać informację, z tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych 

prac klasowych obejmujących większą partię materiału. 

i) w ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa, a w ciągu tygodnia maksymalnie 

trzy, z wyłączeniem sytuacji, jeżeli sprawdzian został przełożony za zgodą uczniów - 

wówczas może zdarzyć się, że w tym samym dniu odbędą się dwie prace klasowe, 

j) do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem 

materiału  

k) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów 

l) reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie 

ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu,  

m) korzystania ze świetlicy szkolnej na zasadach określonych jej regulaminem, 

n) do pozostawienia w sali lekcyjnej, w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu części 

podręczników, zeszytów ćwiczeń,  

o) do korzystania z szafek szatniowych zgodnie z odrębnym regulaminem, 

p) do  bezpiecznej organizacji wycieczek, biwaków, zajęć pozalekcyjnych, itp. . 

 

§2 
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1. Zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

w trakcie zajęć lekcyjnych i opiekuńczo – wychowawczych (telefony i urządzenia powinny 

być wyłączone). 

2. Podczas pobytu w szkole nie wolno używać telefonów i innych urządzeń elektronicznych 

sposób powodujący naruszenie dóbr osobistych innych osób. 

3. W przypadku niestosowania się do powyższego zalecenia nauczyciel ma prawo przejąć 

telefon lub inne urządzenie elektroniczne w depozyt, poinformować o zaistniałej sytuacji 

rodziców/ prawnych opiekunów oraz wezwać ich do szkoły w celu przekazania telefonu lub 

urządzenia. 

4. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii lub etyki przebywają w tym czasie w 

świetlicy bądź bibliotece szkolnej. 

 

§3 

 

 Ucznia można zwolnić do domu na pisemną prośbę rodzica z adnotacją, że bierze pełną 

odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. Ucznia może zwolnić: 

wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, 

lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Nauczyciel zwalnia go i nie 

ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. 

 Zwolnienie ucznia może też nastąpić na podstawie decyzji pielęgniarki szkolnej. W takich 

przypadkach wychowawca lub inny nauczyciel kontaktuje się z rodzicami ucznia, którzy 

zabierają dziecko ze szkoły. 

 Uczeń nie może być zwolniony do domu na podstawie telefonicznej prośby rodzica lub ustnej 

prośby ucznia. 

 Zwolnienie ucznia do domu z ostatniej w jego planie lekcji wychowania fizycznego może 

nastąpić jedynie na wyraźną pisemną prośbę rodziców. Jeżeli nie ma takiej adnotacji, uczeń 

jest obecny na zajęciach, a zwolniony jedynie z ćwiczeń. 

 

 

§4 

 

System nagród 

1. Uczniowie, którzy w codziennej pracy, wyróżnili się nauką, pracą, kulturą i postawą mogą 

być nagrodzeni poprzez: 

a) pochwałę wychowawcy wobec klasy, 

b) pochwałę dyrektora wobec klasy lub szkoły, 

c) nadanie tytułu Uczennicy / Ucznia Roku. 

d) Tytuł przyznaje się uczennicy i uczniowi kończącym szkołę -  klasę VI. 

e) Z wnioskiem o przyznanie tytułu Uczeń / Uczennica Roku występuje wychowawca, a 

decyzję o przyznaniu podejmuje rada pedagogiczna. 

f) Dopuszcza się przyznanie tytułu Uczennicy Roku bądź tylko tytułu Ucznia Roku. 

Możliwe jest także przyznanie dwóch równorzędnych tytułów Uczennicy Roku lub 

Ucznia Roku. 

2. Nagroda może mieć formę: 

a) pochwały ustnej, 

b) pochwały pisemnej w dzienniczku ucznia lub zeszycie uwag, -  listu gratulacyjnego do 

rodziców,  
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c) nagrody rzeczowej lub książkowej, 

d) imprezy grupowej (wycieczki, zabawy). 

3. Wnioski w sprawie nagrody mogą składać do dyrektora szkoły: 

a) nauczyciele, 

b) samorząd klasowy wspólnie z wychowawcą. 

4. Wychowawca przyznaje nagrodę po zasięgnięciu opinii zespołu uczniowskiego danej klasy 

oraz opinii nauczycieli. 

 

§5 

 

System kar 

1. Uczeń, który nie przestrzega statutu szkoły może być ukarany: 

a) upomnieniem wychowawcy klasy, 

b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec społeczności klasowej uczniów,              

c) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole, 

d) wystąpieniem z wnioskiem do Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia 

ucznia do innej szkoły, 

2. Za zniszczony przez ucznia sprzęt szkolny, rodzice ucznia wnoszą opłatę pokrywającą koszty 

zakupu nowego sprzętu lub w przypadku drobnych uszkodzeń, dokonują jego naprawy. 

3. Kary udziela wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. 

4. Udzielenie kary rejestruje się w dokumentacji szkolnej. 

5. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż 3 miesiące), jeśli 

uczeń uzyska poręczenie wicedyrektora szkoły, wychowawcy klasy, innego nauczyciela lub 

samorządu szkolnego. 

6. Uczeń lub jego rodzice w terminie 14 dni od otrzymania kary mogą zgłosić odwołanie do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że kara została udzielona niezgodnie z przepisami Statutu 

Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

 

§1 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada imię, własny sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny. 

3. Tradycje szkoły dotyczą: 

a) przyjęcie uczniów klas I do społeczności uczniowskiej-ślubowanie klas I, 

b) obchody Dnia Czwartaka, 

c) uroczyste zakończenie II etapu edukacyjnego i pożegnanie absolwentów klas VI, 

d) obchody świąt narodowych i Dnia Patrona. 

 

§2 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§3 

 

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

 

§4 

 

Dokonywanie zmian w Statucie Szkoły odbywa się  w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

§5 

 

Załączniki stanowią integralną część Statutu Szkoły. 

 

§6 

 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

 

§7 

 

Znowelizowany Statut Szkoły Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi 

zatwierdziła na posiedzeniu w dniu …..............................................  

 

...................................... 

...................................... 

protokolant Dyrektor szkoły 

 

...................................... 

 

Rady Rodziców  

 

...................................... 

 

data  

 

 

 

 

 


