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Podstawa prawna:  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze 

zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i 

sposobu ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz sposobu przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 z póź. 

zmianami). 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym jest placówką 

  publiczną: 

  1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

  2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

  3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia  

   ogólnego; 

  4) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji zasady oceniania, klasyfikowania, 

   i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów; 

2. W skład Zespołu Szkół, którego siedzibą jest Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym 

  przy ul. M. Konopnickiej 65 wchodzą: 

  1) Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym; 

  2) Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym; 

  3)  Przy Zespole Szkół funkcjonuje oddział przedszkolny klasy „0”. 

§2 

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Warszawski – Zachodni. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

§3 

Zespół Szkół działa z mocy art. 62 ust. 1 w zw. Z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz 

uchwały nr XXV/188/2006 rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. 
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ROZDZIAŁ 2 

Misja, cele i zadania Zespołu Szkół 

§4 

 5. Misją Zespołu Szkół jest: 

1) kierowanie się we wszystkich działaniach wyznawanymi wartościami oraz 

    poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej 

    Polskiej, Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka  

    i Podstawowych Wolności; 

   2) wychowanie uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych  

    i humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności, tolerancji  

    i sprawiedliwości społecznej; 

   3) kultywowanie tradycji szkoły, tworzenie warunków intelektualnego, emocjonalnego, 

    społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów; 

   4) przygotowywanie młodzieży do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w  

    społeczeństwie oraz do pełnienia różnych ról społecznych; 

   5) ścisła współpraca z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi 

    szkołę w jej rozwoju. 

 

 6.  Celem Zespołu Szkół jest: 

   1) kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz ich przygotowanie do życia we 

    współczesnym świecie; 

   2) wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia (intelektualnego, 

    emocjonalnego,  duchowego, fizycznego), promowanie zdrowego stylu życia, 

    wyrabianie nawyków i umiejętności związanych m.in. z bezpiecznym uczestnictwem 

    w ruchu drogowym; 

   3) zapewnienie warunków do prawidłowego przebiegu procesu leczenia; 

   4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 

    poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 

   5) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, 

    Przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych, 

    kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym; 

   6) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

 

§5 

 

 7.  W Zespole Szkół organizuje się naukę religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 7a.  Rodzice w imieniu ucznia mają prawo wybrać religię lub etykę lub religię i etykę lub żaden z 

 tych przedmiotów. 

 

 8.  Ocenianie z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 

   ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

 

§6 

 

 9.  Do zadań Szkoły należy: 

  1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

   zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
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  2) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

   ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania, z uwzględnieniem 

   funkcji terapeutycznej prowadzonych zajęć; 

  3) zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących 

   potrzeb, uwzględniając funkcję terapeutyczną prowadzonych zajęć;  

  4) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój intelektualny, 

   emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

   wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

  5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

   i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i 

   nauczania; 

  6) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

  7) organizowanie pomocy pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie 

do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

  8) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

  9) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

  10) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i statutowych szkoły; 

  11) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych oraz wykorzystywanie różnych organizacyjnych form nauczania; 

  12) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego; 

  13) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo obejmujące 

uczniów, ich rodziców i nauczycieli – wychowawców; 

  14) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność 

i wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, kultura osobista, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej; 

  15) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno – komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

  16) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających 

dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

  17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

  18) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

  19) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także 

postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

  20) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

  21) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

  22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

  23) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji; 

  24) dokumentowanie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 
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10. Sposoby realizacji zadań szkoły: 

  1) praca dydaktyczno – wychowawcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania 

dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w szkole podstawowej i gimnazjum; 

  2) nauczyciel może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych 

i dopuszczonych przez MEN zgodnych z aktualną podstawą programową: 

   a) kontynuować pracę wg programu wybranego w szkole macierzystej ucznia; 

   b) opracować program samodzielnie lub z innymi nauczycielami; 

   c) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

   d) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi  

    zmianami. 

 

 11. Programy nauczania, zgodne z aktualna podstawą programową, dopuszcza do użytku  

  Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą. 

 

 12. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów. 

 

§7 

 

13. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej 

  Wychowawcą oddziału. 

 

14. Funkcję wychowawcy nauczyciel, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, pełni przez cały rok 

  szkolny. Szczegółowe zadania wychowawcy określa §37 ust.104. 

 

15. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale na własny 

  wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny wniosek 

  wraz z uzasadnieniem, podpisany przez minimum 2/3 rodziców danego oddziału. 

 

16. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć poprzez: 

  1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §37 niniejszego Statutu; 

  2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia zasady higieny pracy; 

  3) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

  4) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

  5) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły w celu zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 

  6) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 

w imprezach; 

  7) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

  8) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 

 

17. Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą i psychologiczno – pedagogiczną poprzez: 

  1) zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej uczniom, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie; 

  2) współpracę z psychologiem w szpitalu w zakresie: 

   a) konsultacji psychologicznych; 

   b) badań diagnostycznych; 

   c) respektowania zaleceń zawartych w opiniach lub orzeczeniach poradni  

    psychologiczno – pedagogicznej; 
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   d) kierowania uczniów i rodziców na zajęcia organizowane przez psychologa; 

  3) realizację doradztwa zawodowego: 

   a) doradztwo obejmuje uczniów i ich rodziców; 

b) działania doradcze prowadzone przez pedagoga skierowane są na przygotowanie 

 uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji życiowych (w tym również  

 zawodowych), poruszania się po rynku pracy; 

   c) praca pedagoga z uczniem obejmuje: 

    - zajęcia z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej; 

    - indywidualne rozmowy na temat predyspozycji zawodowych; 

    - naukę korzystania z zasobów informacji edukacyjno – zawodowej; 

   d) praca z rodzicami obejmuje wspomaganie ich w procesie podejmowania decyzji  

    edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci; 

  4) zapewnienie opieki i wsparcia uczniom zdolnym poprzez: 

   a) umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym realizacji indywidualnego programu 

    nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

   b) organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów; 

   c) organizowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów wiedzy i umiejętności; 

d) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia; 

e) indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych obowiązkowych  

 i dodatkowych; 

  5) realizowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki 

opracowanego przez Radę w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

 
Organy Zespołu Szkół i ich kompetencje 

 
§8 

 

 18. Organami Zespołu Szkół są: 

  1) Dyrektor Zespołu Szkół; 

  2) Rada Pedagogiczna. 

 

 19. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski ze względu na specyfikację Zespołu Szkół nie są  

  powoływane 

 

 20. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

  z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem. 

 

§9 

 

Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim 

przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady 

Pedagogicznej. 
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§10 

 

Dyrektor Zespołu Szkół: 

 

 21. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

  1) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

  2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

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

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

wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego 

przygotowywania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania; 

  6) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

  7) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

  8) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka w oparciu 

o odrębne przepisy; 

  9) kieruje ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z przepisami w sprawie przypadków, 

w której do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która 

ukończyła 16 lub 15 lat; 

  10) występuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 

ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub 

odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku; Dyrektor 

składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi); 

  11) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego; 

  12) stwarza warunki umożliwiające podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 

uczniów; 

  13) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; 

  14) określa, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, szczegółowe warunki realizacji projektu 

edukacyjnego dla uczniów gimnazjum; 

  15) zwalnia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających jego udział w realizacji 

projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców (opiekunów prawnych); 

  16) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

  17) powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych na 

zasadach określonych w Statucie szkoły; 

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

organizacji praktyk studenckich. 

 

 22. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

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

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

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych; 

  3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej; 
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  4) organizuje świetlicę szkolną; 

  5) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły; 

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

  7) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości 

o estetykę i czystość; 

  8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

  9) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej; 

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

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

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

technicznego urządzeń na placu zabaw; 

  12) powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

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

z odrębnymi przepisami; 

  14) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

 

 23. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

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

  2) dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

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

  4) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

  5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników; 

  6) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 

  7) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; 

  8) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

  9) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

  10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący; 

  11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

  12) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pracy; 

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

i zatwierdzania; 

  14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa; 

 

 24. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

  1) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Zespołu; 

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

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

 

§11 

 

Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą 

i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

§12 

 

Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa . O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia kuratora oświaty 

i organ prowadzący. 

 

§13 
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Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wydaje zgodę na działalność w szkole 

stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie i rozszerzenie pracy  

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

§14 

 

Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej 

podstawie przepisy wykonawcze. 

 

§15 

 

 25. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

  w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 

  osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

  w tym zainteresowani lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia oraz  

  przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność  

  wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

  i opiekuńczej szkoły. 

 

 26. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

  semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych  

  zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

  organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora 

  szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady. 

 

 27. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

  poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

  ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§16 

 

 28. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

  1) zatwierdzanie planu pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły; 

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

  3) podejmowanie uchwał w zakresie programowania procesu dydaktyczno – 

wychowawczego; 

  4) podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego 

zestawu podręczników do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego; 

  5) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji, eksperymentów pedagogicznych; 

  6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego; 

  7) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

  8) uchwalenie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym; 

  9) uchwalanie i dokonywanie zmian w Statucie Zespołu Szkół; 

 

 29. Realizacja funkcji opiniującej Rady Pedagogicznej obejmuje: 

  1) roczną organizację pracy szkoły, w tym arkusza organizacyjnego, tygodniowy plan zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

  2) projekt planu finansowego szkoły – propozycje dotyczące uzupełniania pomocy 

dydaktycznych szkoły, poprawy warunków pracy uczniów, nauczycieli; 

  3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
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  4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

  5) propozycje Dyrektora w sprawie kandydatów na funkcje kierownicze; 

  6) program nauczania przedmiotu opracowany przez nauczyciela, jeśli ma być on włączony 

do szkolnego zestawu programów; 

  7) podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenia, wolontariuszy oraz inne 

organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza 

i opiekuńcza. 

 

30. Rada Pedagogiczna powołuje zespoły i komisje: 

  1) zespoły przedmiotowe; 

  2) zespoły wychowawcze; 

  3) zespoły zadaniowe; 

  4) zespół świetlicowy; 

  5) komisję ds. układania planu zajęć; 

  6) inne komisje doraźne; 

 

31. Rada Pedagogiczna ustala w porozumieniu z Dyrektorem szczegółowe warunki realizacji 

  i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum. 

 

32. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Zespołu Szkół nie rzadziej niż dwa razy do 

  roku. 

  

33. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze  

  stanowiska Dyrektora, którego postepowanie budzi zastrzeżenia członków Rady. 

 

34. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 

 

35. Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko 

  Dyrektora szkoły. 

 

36. Rada Pedagogiczna wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela 

  od oceny pracy. 

 

37. Rada Pedagogiczna zgłasza i opiniuje kandydatów na członków  Komisji Dyscyplinarnej dla 

  nauczycieli. 

 

ROZDZIAŁ 4 

 
Postanowienia ogólne dotyczące systemu oceniania w Zespole Szkół 

 
§17 

38. Ocenianiu w Zespole Szkół podlegają: 

  1) osiągniecia edukacyjne ucznia 

  2) zachowanie ucznia. 

39. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań  
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  edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,  

  i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniając tę podstawę. 

40. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,  

  nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

  społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu Szkół 

  przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. 

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

  wewnątrzszkolnego. 

§18 

42. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

   o postępach w tym zakresie; 

  2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

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

   trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

  5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -  

   wychowawczej. 

43. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  

  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

  i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

  według skali i w formach przyjętych w szkole; 

 4) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym co 

  zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

 5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

 6) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych 

  na podstawie art. 13 ust. 3 a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  

  zachowania; 

 7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych 

  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

  oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

 8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

  informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

 9) ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego w gimnazjum. 

 

§19 
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44. Nauczyciela na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

  (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

klasyfikacyjnej; 

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 

 

45. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

  rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

§20 

 

46. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawych opiekunów). 

 

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

  w bezpośredniej rozmowie z uczniem, rodzicami (prawnymi opiekunami) uzasadnia ustaloną 

  ocenę. 

 

48. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

  ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

49. Pisemne prace kontrolne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego.  

 

§21 

 

50. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

  oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

51. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §6 ust. 11 

pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

  1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

   orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno –  

   terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków  

   organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży  

   niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla  
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   ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

  3) posiadającego opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

   specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań 

   wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa 

   w pkt 2. 

 

 

§22 

 

52. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, 

  i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

 

§23 

 

53. Dyrektor szkoły zwalnia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu 

  na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie 

  danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym 

  w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

 

54. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego 

  języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

 

55. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub  

  informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

  „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

56. Jeżeli zwolnienie trwało krócej niż 2 miesiące, uczeń ma wystawioną ocenę klasyfikacyjną. 

 

57. Jeżeli uczeń był zwolniony z zajęć tylko w II semestrze to oceną roczną jest ocena z I semestru. 

 

§24 

 

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

  psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego  

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

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

  drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 26. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego 

  okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

 

59. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 25, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

  kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

  obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

60. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 
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  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona” 

 

§25 

 

61. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach i trudnościach ucznia w nauce 

  poprzez: 

  1) wpis oceny do dzienniczka ucznia – wymagany jest podpis rodzica; 

  2) wpis oceny do zeszytu przedmiotowego – wymagany jest podpis rodzica; 

  3) wypisanie na kartkach, przekazywanych przez wychowawców oddziałów, ocen 

   uzyskanych ze wszystkich przedmiotów; 

  4) przekazywane na kartkach, przez wychowawców, propozycje ocen klasyfikacji 

   semestralnej i rocznej na 4 tygodnie przed klasyfikacją; 

  5) indywidualny kontakt wychowawcy lub nauczyciela (innych specjalistów). 

 

ROZDZIAŁ 5 

 
Organizacja Zespołu Szkół 

 
§26 

 

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

  arkusz organizacji Zespołu Szkół, opracowany przez Dyrektora w sprawie ramowych planów 

  nauczania. 

 

63. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół podaje się liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk 

  kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów, liczbę godzin wychowawczych dla zespołu 

  pozalekcyjnego oraz liczbę godzin dla potrzeb biblioteki szkolnej. 

64. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 36 Dyrektor Zespołu Szkół przedstawia do  

  zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

 

65. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 36, akceptuje Dyrektor Szpitala i zatwierdza 

  Starostwo powiatu Warszawskiego Zachodniego do dnia 30 maja danego roku. 

 

§27 

 

66. Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem  

  zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych: 

  obowiązkowych i dodatkowych. 

 

67. Dyrektor Zespołu w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich  

  rodziców (opiekunów prawnych) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach 

  wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

68. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy 

  w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów  

  obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 

 

69. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy. 
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§28 

 

70. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego nie później niż ostatniego 

  dnia zajęć edukacyjnych trzeciego tygodnia stycznia niezależnie od terminu ferii zimowych. 

 

71. Klasyfikację roczną przeprowadza się na koniec drugiego semestru szkolnego. 

 

 

 

§29 

 

72.  Zespół Szkół jest placówką zbiorczą dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz  

  oddziału przedszkolnego „0” z chorobami internistycznymi, neurologicznymi,  

  laryngologicznymi, chirurgicznymi, okulistycznymi i innymi. 

 

73. Zespół Szkół jest placówką feryjną. 

 

74. Zajęcia edukacyjne prowadzą nauczyciele dydaktycy pięć dni w tygodniu uwzględniając  

  specyfikę pracy oddziałów. 

 

75. Obsada kadrowa i przydział godzin dostosowany jest do liczebności uczniów i dzieci 

  w poszczególnych oddziałach. 

 

76. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału na cały okres 

  kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach 

  prawa. 

 

77. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczone są na 

  zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności 

  uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. 

 

§30 

 

78. Kształcenie i specjalne działania opiekuńczo – wychowawcze organizowane w szkole 

  przyszpitalnej, realizowane są odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie dzieci 

  i młodzieży przebywających w szpitalu. 

 

79. W przypadku uczniów przebywających w zakładzie opieki zdrowotnej krócej niż 9 dni, można 

  odstąpić od organizowania zajęć edukacyjnych, z tym, że dla uczniów przewlekle chorych,  

  których leczenie wymaga częstej hospitalizacji, organizuje się zajęcia edukacyjne niezależnie 

  od okresu pobytu w zakładzie. 

 

80. Przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej i do Gimnazjum w Zespole Szkół przy Klinicznym 

  Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, odbywa się w dniu przyjęcia dziecka do szpitala 

  lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia do szpitala, jeśli nastąpiło  

  w dniu wolnym od nauki szkolnej. 

 

81. Wypisanie ucznia ze szkoły następuję w dniu wypisania dziecka z zakładu opieki zdrowotnej. 

 

§31 
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82. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzą nauczyciele wychowawcy świetlicy przy łóżku 

  chorego dziecka lub w świetlicy. 

 

83. Zespół wychowawczy pracuje cały rok kalendarzowy. Godzina wychowawcza trwa 60 minut. 

 

84. Nauczyciele wychowawcy zespołu pozalekcyjnego realizują program według planów 

  miesięcznych. 

 

85. Praca pedagogiczna zespołu wychowawczego w poszczególnych oddziałach organizowana jest 

  w czasie uzgodnionym z ordynatorem oddziału, w wymiarze 24 godzin tygodniowo dla grupy 

  wychowawczej. 

 

§32 

 

86. Zespół Szkół organizuje zajęcia edukacyjne we wszystkich oddziałach szpitalnych. 

 

87. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych wydzielonych w oddziałach, w innych  

  pomieszczeniach na terenie szpitala, szkoły, a w oddziale chirurgia/laryngologia przy łóżkach 

  uczniów. 

 

88. Zajęcia edukacyjne odbywają się w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45  

  minut a przerwy międzylekcyjne nie mogą być krótsze niż 10 minut. 

 

89. Zajęcia edukacyjne w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej prowadzi nauczyciel według ustalonego  

  przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. 

 

90. O udziale ucznia w zajęciach edukacyjnych i zespole wychowawczym decyduje Dyrektor  

  Zespołu za zgodą lekarza prowadzącego. 

 

91. Uczniowie wypisani ze szpitala zgłaszają się osobiście, przez rodzica lub lekarza, do  

  nauczyciela – wychowawcy lub Dyrektora Zespołu w celu odebrania zaświadczenia  

  stwierdzającego udział w zajęciach i zawierającego cząstkowe oceny z przedmiotów. 

 

§33 

 

92. Uczniom organizuje się zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania do życia w rodzinie, 

  w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. 

 

93. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w §24 pkt 1, jeżeli jego rodzice (prawni 

  opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia 

  w zajęciach. 

 

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

  wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§34 

 

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

  psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego 

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

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

  drugiego języka obcego. 
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96. W przypadku ucznia, o którym mowa w §25 pkt 70, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

  kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

  obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

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

  zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego 

  okresu kształcenia w danym typie szkoły. Zwolnienie nie dotyczy godzin przeznaczonych na 

  edukację zdrowotną prowadzonych w ramach lekcji wychowania fizycznego. 

 

98. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego 

  języka obcego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

 

§35 

 

Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu 

nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 3, poz. 28) w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki. 

 

§36 

 

99. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

  Księgi uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

100. Wychowawca oddziału prowadzi dla swojego oddziału dokumentację zawierającą: 

  1) plan pracy wychowawczej na I i II semestr; 

  2) sprawozdania z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych semestrach; 

  3) decyzje rodziców (prawnych opiekunów) o uczęszczaniu na lekcje religii/etyki; 

  4) sprzeciw dotyczący uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie; 

  5) zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 

  6) opinie PPP oraz innych specjalistów dotyczące swoich uczniów; 

  7) indywidualne programy pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

  8) dokumentację kontaktów indywidualnych z rodzicami; 

  9) potwierdzenia rodziców o przekazaniu informacji o przewidywanych ocenach 

z poszczególnych przedmiotów na koniec każdego semestru. 

 

101. Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art. 42 ust. 2 pkt 2  

  prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 

 

102. Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych przechowywane są w pokoju nauczycielskim. 

 

§37 

 

103. W szkole funkcjonują: świetlice, biblioteka, sala audiowizualna, pracownia informatyczna, plac 

  zabaw, które służą realizacji programu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego szkoły, 

  zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli,  

  popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

 

104. Szczegółowe zasady funkcjonowania w/w pracowni i pomieszczeń określają oddzielne 

  regulaminy. 
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§38 

 

105. Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczno – pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo 

  w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć. 

 

106. Za nieobecnego nauczyciela organizowane są, w miarę możliwości, zastępstwa. 

107. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, pracownik szkoły, który jest jego 

  świadkiem: 

1) w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy; 

2) zapewnia opiekę poszkodowanemu; 

3) zawiadamia pielęgniarkę, lekarza, Dyrektora szkoły. 

 

108. W wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator, kurator 

oświaty, organ prowadzący, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

 

109. W Zespole Szkół obowiązują procedury postepowania nauczycieli w przypadku zagrożenia 

dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

 

110. Podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 

  1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych; 

  2) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia; 

  3) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

  4) niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów; 

  5) ewakuowanie uczniów z zagrożonych miejsc zgodnie z planem ewakuacji, jeżeli stan 

zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

 

111. Zasady bezpieczeństwa uwzględnione są w regulaminie ucznia zaprojektowanym prze zespół 

  wychowawczy zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły. 

 

§39 

 

W szkole mogą działać zespoły nauczycielskie: 

 

112. Zespoły przedmiotowe (tworzą nauczyciele danego przedmiotu, grupy przedmiotów, którzy  

  wybierają przewodniczącego na bieżący rok): 

  1)  edukacji wczesnoszkolnej; 

  2) humanistyczny; 

  3) matematyczno – przyrodniczy; 

  4) świetlicowy. 

 

113. Zespół wychowawczy (tworzą wychowawcy oddziałów oraz pedagog, którzy wybierają spośród 

  siebie przewodniczącego). 

 

114. Zespoły problemowe, powoływane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora szkoły, 

  działające pod kierunkiem przewodniczącego wybranego przez zespół lub wskazanego przez 

  Dyrektora szkoły. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu 

  opracowanie poszczególnych zadań. 
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ROZDZIAŁ 6 

 
Uczniowie 

 
§40 

 

115. Uczeń ma prawo: 

  1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; 

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

umysłowej 

  3) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi; 

  4) zapoznania się z kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów oraz sposobami kontroli 

postępów w nauce; 

  5) odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych, w czasie przerw świątecznych i ferii; na 

przerwy świąteczne i ferie oraz z piątku na poniedziałek nie zadaje się prac domowych; 

  6) poszanowania godności własnej, swoich spraw osobistych, rodzinnych i koleżeńskich 

oraz swej własności osobistej; 

  7) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie 

narusza tym dobra innych osób; 

  8) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez uczestniczenie w dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych i korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki; 

  9) korzystania z bezpłatnych podręczników finansowanych ze środków Ministerstwa 

Edukacji Narodowej (regulowane odrębnymi przepisami). 

  10) opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

  11) korzystania z opieki i pomocy pedagoga szkolnego; 

  12) uzyskania z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie prac klasowych z 

poszczególnych przedmiotów; 

  13) pisania najwyżej dwóch prac klasowych w tygodniu, nie więcej niż jednej w ciągu dnia 

(nie dotyczy to karkówek sprawdzających wiedzę ucznia z 1 – 2 lekcji ostatnio 

omówionych). Jeśli zapowiedziana praca klasowa nie odbyła się z przyczyn niezależnych 

od nauczyciela, to uczniowie piszą ją na najbliższej lekcji danego przedmiotu bez 

względu na ilość prac klasowych w danym tygodniu; 

  14) pomocy w przypadku trudności w nauce i powtórnego sprawdzenia swej wiedzy 

i umiejętności, we wspólnie z nauczycielem uzgodnionym terminie, gdy uczeń nie radzi 

sobie z opanowaniem materiału; 

  15) w sytuacjach konfliktowych do bycia wysłuchanym przez wychowawcę oddziału, 

a w przypadku kiedy nie rozwiązuje to problemu, przez Dyrektora szkoły; 

  16) realizacji indywidualnego toku lub programu nauki po spełnieniu wymagań określonych 

w odrębnych przepisach. 

 

116. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo 

  do: 

  1) złożenia skargi do wychowawcy oddziału lub pedagoga; 

  2) złożenia pisemnej skargi, podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów), do 

Dyrektora szkoły, jeżeli działania podjęte przez wychowawcę lub pedagoga okazały się 

ich zdaniem nieskuteczne; 

  3) Dyrektor rozpatruje skargę i w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia informuje pisemnie 

o podjętych działaniach; 
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§41 

 

117. Uczeń ma obowiązek: 

  1) godnego reprezentowania szkoły swoja postawą; 

  2) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne; 

  3) należytego przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego udziału w nich, a także 

niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 

  4) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

  5) zwracania się z należytym szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

do pozostałych uczniów; 

  6) przeciwstawiania się przemocy, brutalności, wulgaryzmom, stawania w obronie 

słabszego i krzywdzonego; 

  7) szanowania mienia, przekonań i poglądów innych osób; uczeń jest zobowiązany do 

naprawienia wyrządzonej szkody lub krzywdy; 

  8) szanowania mienia szkoły i dbania o jej estetyczny wygląd; 

  9) ścisłego i bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, 

używania narkotyków i innych środków odurzających; 

  10) przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających 

bezpieczeństwu; 

  11) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych podczas lekcji; 

  12) zabrania się korzystania w czasie lekcji z w/wym. urządzeń: 

   a) zabrania się nagrywania, filmowania, fotografowania uczniów i pracowników  

    szkoły bez ich zgody; 

   b) zabrania się umieszczania w Internecie filmów i zdjęć uczniów i pracowników 

    szkoły bez ich zgody; 

   c)  szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, odtwarzacze i inne 

    urządzenia przynoszone do szkoły; 

  13) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

  14) respektowanie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły (regulaminu ucznia, 

regulaminu korzystania z komputerów, biblioteki, świetlicy, placu zabaw). 

 

§42 

 

Uczniowie wskazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na 

indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§43 

 

118. Uczeń może zostać nagrodzony za: 

  1) rzetelna naukę i pracę społeczną; 

  2) wzorową postawę; 

  3) wybitne osiągniecia; 

  4) dzielność i odwagę. 

 

119. Szczególnie wyróżniający się uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

  1) pochwała udzielona przez nauczyciela, wychowawcę; 

  2) pochwała udzielona przez Dyrektora szkoły; 

  3) dyplom uznania za szczególne osiągnięcia; 

  4) list pochwalny, gratulacyjny dla rodziców; 
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  5) umieszczenie informacji o sukcesie ucznia na stronie internetowej szkoły, wywieszenie  

   dyplomu na terenie szkoły, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych); 

  6) nagrody książkowe lub rzeczowe (sponsorowane). 

 

§44 

 

120. W przypadku kiedy uczeń odmawia uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, nauczyciel lub 

  wychowawca kontaktuje się z personelem medycznym (lekarzem, pielęgniarką) w celu 

uzyskania informacji czy uczeń rzeczywiście nie może brać udziału w lekcjach ze względu na 

stan zdrowia. 

121. Jeżeli lekarz potwierdzi, że uczeń nie powinien brać udziału w lekcji ze względu na stan 

zdrowia, nauczyciel wpisuje nieobecność usprawiedliwioną natomiast gdy personel medyczny 

stwierdzi możliwość uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych a uczeń w dalszym ciągu odmawia 

nauczyciel wpisuje nieobecność nieusprawiedliwioną i informuje o tym fakcie personel 

medyczny oraz rodziców (opiekunów prawnych) bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły 

macierzystej. 

§45 

 

122. Za lekceważenie nauki, obowiązków, nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może otrzymać 

  następujące kary: 

  1) upomnienie nauczyciela, wychowawcy oddziału ustne lub pisemne – wpis dotyczy  

   przewinienia do dzienniczka ucznia lub zeszytu; 

   a) uczniowie, którzy z nieusprawiedliwionych powodów opuszczą 50% zajęć  

  dydaktycznych w szkole przyszpitalnej nie otrzymują zaświadczenia z ocenami 

  cząstkowymi 

  2) upomnienie Dyrektora szkoły ustne lub pisemne; 

  3) naganę – udzieloną przez Dyrektora szkoły; 

  4) wykonanie dodatkowych prac na rzecz oddziału lub szkoły. 

 

123. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

 

124. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

125. Przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca  

  powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. 

 

126. Rodzice mają prawo odwołać się do zastosowanej kary do Dyrektora szkoły w ciągu 7 dni  

  w formie pisemnej 

  1) Dyrektor powołuje komisję rozpatrującą zasadność udzielonej kary. 

  2) w skład komisji wchodzą: 

   a) pedagog; 

   b) wychowawca oddziału; 

   c) inny nauczyciel uczący ucznia; 

   d) inne osoby wyznaczone przez Dyrektora. 

 

127. Komisja rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. W przypadku zasadności odwołania kara zostaje 

anulowana. 
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ROZDZIAŁ 7 

 
Ocenianie i klasyfikowanie 

 
128. Szkoła nie prowadzi klasyfikacji i promocji uczniów za wyjątkiem szczególnych przypadków: 

  1) szkoła klasyfikuje ucznia, który przebywa w szpitalu nie krócej niż 1/3 semestru, jeżeli 

 szkoła macierzysta nie ma podstaw do klasyfikacji. 

 
A. Ocenianie roczne, śródroczne, bieżące 

 
§46 

 

129. Ustala się następujące kryteria oceniania: 

  1) ocenianie bieżące (oceny cząstkowe), podczas poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

   określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności ucznia; 

  2) ocenianie śródroczne i roczne, na półrocze i na koniec roku określające ogólny poziom 

   wiadomości i umiejętności ucznia. 

 

§47 

 

130. Kryteria opisowej oceny klasyfikacyjnej: 

 1) Stopień opanowania umiejętności w następujących zakresach:   

   a) technika pisania; 

   b) technika czytania; 

   c) rozumienie tekstu (oraz innych prostych przekazów medialnych); 

   d) sposób formułowania wypowiedzi ustnych; 

   e) sposób formułowania wypowiedzi pisemnych oraz przestrzegania elementarnych 

    zasad pisowni; 

   f) znajomość symboli matematycznych i podstaw logarytmów; 

   g) stopień biegłości w wykonywaniu działań matematycznych ( pisemnie 

    i w pamięci); 

   h) rozumienie matematycznych zadań tekstowych; 

   i) obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych, ich nazywanie i mówienie 

    o nich; 

   j) sposób wykonywania prac plastycznych i technicznych; 

   k) sprawność manualna, sposób wykorzystywania materiałów; 

   l) śpiew, ruch z muzyka; 

   m) umiejętności ruchowe oraz stopień przestrzegania reguł w grach i zabawach; 

  2) Sposób wykonywania zadań: 

   a) tempo pracy; 

   b) stopień samodzielności; 

   c) umiejętność koncentracji na wykonywanej pracy. 

 

131. W bieżącej obserwacji poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów klas 1 – 3 dopuszcza się 

ocenianie wyrażone symbolem cyfrowym: 6, 5, 4, 3, 2, 1 odpowiadającym następującej formie 

opisowej: 

  1) 6 (wspaniale) – uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program 

   nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; korzysta 

   z różnych źródeł wiedzy i informacji; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 



STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ 

przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym 

w Dziekanowie Leśnym 

 

23 
 

   w rozwiazywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych; 
 

  2) 5 (bardzo dobrze) – uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony  

   programem nauczania w danej klasie; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

   samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania; 
 

  3) 4 (dobrze) – uczeń opanował wiadomości zawarte w programie na poziomie 

   nie przekraczającym wymagań programowych; rozwiązuje typowe zadania teoretyczne 

   i praktyczne; popełnia błędy, które po wskazaniu przez nauczyciela potrafi samodzielni 

   poprawić; 
 

  4) 3 (postaraj się) – uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności określonych 

   programem nauczania w danej klasie; przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania 

 teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności, ma braki, które nie przekreślają 

   możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy; robi niewielkie postępy; 
 

  5) 2 (pomyśl) – uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem 

   nauczania w danej klasie; większość zadań rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, ma 

   duże braki i nie robi postępów; 
 

  6) 1 (pracuj więcej) – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez 

   podstawy programowe; nie potrafi samodzielnie rozwiązywać i wykonywać zadań 

   o elementarnym stopniu trudności; odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara 

   się, niszczy prace. 

 

§48 

 

132. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oraz bieżące oceny z zajęć 

edukacyjnych ustalane są według skali: 

  1)  stopień celujący – 6; 

  2) stopień bardzo dobry – 5; 

  3)  stopień dobry – 4; 

  4) stopień dostateczny – 3; 

  5) stopień dopuszczający – 2; 

  6)  stopień niedostateczny – 1. 

 

133. Dopuszcza się stawianie znaków „+” i „ – ‘’ przy ocenach cząstkowych. 

 

134. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stawianie znaków, np.: s –sprawdzian, pl – praca 

klasowa itp., ustalone indywidualnie przez nauczycieli. 

 

135. Dopuszcza się stawianie znaków „+” oraz „-‘’ oznaczające aktywność ucznia na lekcji. Trzy 

plusy za aktywność są równoznaczne z ocena bardzo dobrą, dwa plusy z oceną dobrą. 

Natomiast trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. 

 

136. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych począwszy od klasy 4 

szkoły podstawowej: 

  1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

   a) posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej 

    klasie; 

   b) jest aktywnym uczestnikiem zajęć pomimo swojej choroby; 

   c) osiąga sukcesy w konkursach; 

   d) samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy; 

   e) dobrowolnie podejmuje się dodatkowych prac i prezentuje ich efekty. 
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  2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

   a) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

   b) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne; 

   c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiazywania zadań i problemów 

    w nowych sytuacjach; 

   d) potrafi samodzielnie zdobywać informacje; 

   e) jest aktywnym uczestnikiem zajęć pomimo swojej choroby. 
 

  3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

   a) samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu trudności; 

   b) posiada wiedzę usystematyzowaną, przyswojona w dobrym stopniu; 

   c) stara się być aktywnym uczestnikiem zajęć; 
 

  4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który 

   a) zna i rozumie podstawowe pojęcia; 

   b) samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu trudności; 

   c) posiada wiedzę niepełną, nieusystematyzowaną, przyswojoną w różnym stopniu; 
 

  5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

   a) zna i rozumie podstawowe pojęcia; 

   b) przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu  

    trudności; 

   c) ma braki w wiedzy i umiejętnościach nie wykluczające przyswajania nowych treści 

    przedmiotowych. 
 

  6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

   a) nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć; 

   b) nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać prostych problemów; 

   c) ma braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwiające przyswajanie kolejnych 

    treści. 

 

137. Ocenianie ( ocena ustna i wystawianie stopni przez nauczyciela) ma charakter ciągły, powinno 

być równomiernie rozłożone w czasie. 

 

138. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych 

w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład 

tego bloku. 

 

139. Oceny śródroczne i roczne nie są ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych. 

 

§49 

 

140. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31 sierpnia następnego roku 

kalendarzowego. 

 

141. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z czego wynika klasyfikowanie śródroczne na koniec 

I semestru oraz roczne na koniec II semestru. 

 

142. Pierwszy semestr rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 stycznia; drugi semestr trwa od 

1 lutego do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym. 

 

 

§50 
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143. Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania różnych form oceniania, stosownie do możliwości 

i potrzeb ucznia. 

 

144. Uczniowie ze stwierdzonymi przez psychologa specyficznymi trudnościami w nauce 

(dysfunkcjami) oceniani są zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej 

np. maja wydłużony czas pracy, obniżone wymagania w zakresie poprawności ortograficznej 

i interpunkcyjnej oraz czytelności pisma, a także mogą skorzystać z odczytania poleceń przez 

nauczyciela, itp. 

 

§51 

 

145. Przez klasyfikowanie uczniów należy rozumieć: 

  1) podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

   edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

  2) ustalenie ocen klasyfikacyjnych; 

  3) ustalenie oceny zachowania 

 

146. Klasyfikacje śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, nie 

później niż ostatniego dnia zajęć edukacyjnych trzeciego tygodnia stycznia, niezależnie od 

terminu ferii zimowych. 

 

147. 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. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena ta ma charakter 

opisowy. 

 

148. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

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

uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

149. Klasyfikacja roczna w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w formie oceny opisowej. 

 

150. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach 1 – 3 szkoły 

podstawowej uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z 

zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień. 

 

151. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania ucznia w 

danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie oceny opisowej. 
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152. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy 4 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. 

 

153. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego 

dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

154. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

 prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca oddziału są zobowiązani do 

 przekazania uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o przewidywanych 

 ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania: 

  1) w przypadku negatywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

   edukacyjnych oraz zachowania na dwa tygodnie przed klasyfikacyjną Radą  

   Pedagogiczną; 

  2) w przypadku pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

   edukacyjnych oraz zachowania na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 

 

§52 

 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów oraz ocenianego ucznia. 

 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

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

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

157. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

158. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, ze poziom osiągnięć edukacyjnych 

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

w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

159. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

  1) uczeń lub rodzic może zwrócić się do nauczyciela przedmiotu z prośbą o podwyższenie 

   oceny maksymalnie o jeden stopień, w ciągu 3 dni od otrzymania propozycji oceny, jeśli: 

   a) propozycja oceny końcowej jest równa lub niższa ocenie śródrocznej; 

   b) w ciągu roku (semestru) uczeń na bieżąco poprawiał prace klasowe. 

  2) nauczyciel, który wyraził zgodę na ubieganie się ucznia o podwyższenie oceny,  

   sporządza pisemny i ustny sprawdzian obejmujący wymagania edukacyjne dla danego 

   przedmiotu z całego roku (semestru). Tematy zadań pisemnych i ustnych ustalane przez 
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   nauczyciela muszą zostać zaakceptowane przez nauczyciela tego samego (pokrewnego)  

   przedmiotu. 

  3) sprawdzian przeprowadza się nie później niż na tydzień przed klasyfikacją śródroczną,  

   roczną. 

  4) ustalona w wyniku sprawdzianu ocena nie może być niższa od proponowanej przez 

   nauczyciela i jest ostateczna z zastrzeżeniem §59 ust. 205 i §60 ust. 208. 

 

§53 

 

160. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

  1) prace pisemne; 

  2) odpowiedź ustna; 

  3) praca i aktywność na lekcji; 

  4) praca domowa; 

  5) prace dodatkowe np. referat; 

  6) praca projektowa. 

 

161. Prace pisemne obejmują: 

  1) prace klasowe, sprawdziany – będące sprawdzianami umiejętności uczniów z zakresu  

   określonego planem realizacji programu (działu) nauczania: 

   a) praca klasowa obejmuje treści minimum z 2 działów, musi być poprzedzona 

    lekcją utrwalającą materiał, zapowiedziana i potwierdzona wpisem do dziennika na 

    1 tydzień wcześniej; czas trwania 1 – 2 godziny lekcyjne; 

   b) prace klasowe są przechowywane w szkole; rodzic ma prawo wglądu do pracy na 

    terenie szkoły; nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

    opiekunów) oddaje pracę klasową do domu; 

   c) uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej; oceny z poprawy są wpisywane do 

    dziennika, uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy, nauczyciel wyznacz termin 

    poprawy; 

   d) w przypadku poprawy pracy klasowej przy wystawianiu ocen semestralnych 

    i rocznych bierze się pod uwagę tylko ocenę z poprawy; 

   e) w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa a w ciągu tygodnia  

    dwie prace klasowe; 

  2) sprawdzian (test) – obejmuje treści maksymalnie z 4 ostatnich lekcji, z jednego działu, 

   zapowiedziany i potwierdzony wpisem do dziennika na tydzień wcześniej; czas trwania  

   do 45 minut; 

  3) kartkówka – stanowiąca formę sprawdzania i kontrolowania bieżącej wiedzy  

   i umiejętności uczniów, czas trwania kartkówki nie powinien przekraczać 15 minut; 

   o zamiarze przeprowadzenia kartkówki przez nauczyciela uczniowie nie muszą być 

   poinformowani, zakres materiału obejmuje dwie ostatnie lekcje; 

  4) dyktanda – pisanie, ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp. muszą być 

   poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni; czas trwania do 

   30 minut. 

 

162. Odpowiedzi ustne obejmują opowiadanie, opis, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział w 

dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie itp. 

 

163. Praca i aktywność na lekcji obejmuje: 

  1) notatki; 

  2) pracę w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, 

   sposób prezentacji, efekty pracy); 

  3) inne formy – zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów. 
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164. Praca domowa obejmuje: 

  1) notatki; 

  2) własna twórczość – wypracowanie literackie, prace plastyczne i inne; 

  3) zadania matematyczne zadane z podręcznika lub z ćwiczeń; 

  4) dłuższą formę wypowiedzi pisemnej np.: referat, pamięciowe opanowanie tekstu,  

   wiersza. 

 

165. Praca projektowa uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum obejmuje: 

  1) pracę w grupie; 

  2) komunikację w grupie; 

  3) zaangażowanie; 

  4)  końcowy efekt projektu edukacyjnego. 

 

166. Na przerwy świąteczne, ferie, weekendy nie zadaje się prac domowych. 

 

167. Oceny za sprawdziany, prace klasowe, testy notuje się w dzienniku lekcyjnym innym kolorem 

niż pozostałe prace. 

 

168. Prace klasowe, sprawdziany, testy itp. ocenia się według progów procentowych: 

  0 – 29 % - ocena niedostateczna; 

  30 – 50 % - ocena dopuszczająca; 

  51 – 69 % - ocena dostateczna; 

  70 – 85 % - ocena dobra; 

  86 – 100 % - ocena bardzo dobra 

  na ocenę celującą uczeń wykonuje dodatkowe zadanie o podwyższonym stopniu trudności. 

 

B. Zachowanie 

 
§54 

 

169. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

  2) postepowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

  3) dbałość o honor i tradycję szkoły; 

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

  5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

  7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

170. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

171. W klasach 1 – 3 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi. 

 

172. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy 4 szkoły 

podstawowej, ustala się według skali: 

  1) wzorowe; 

  2) bardzo dobre; 

  3) dobre; 
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  4) poprawne; 

  5) nieodpowiednie; 

  6) naganne. 

 

173. Kryteria oceniania zachowania: 
 

  1) ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 

   a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

   b) bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy, niezależnie od stanu zdrowia; 

   c) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy; 

   d) dba o honor i tradycje szkoły; 

   e) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

   f) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne; 

   g) jest koleżeński i życzliwy wobec uczniów i pracowników szkoły; 

   h) nie ulega nałogom; 

   i) ponadto uczeń gimnazjum wykazał się dużą samodzielnością, inicjatywą,  

    pomysłowością, rzetelnością we wszystkich etapach realizacji projektu 

    edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w 

    ramach projektu i wykonał wszystkie zadania terminowo i na miarę swych 

    możliwości. 
 

  2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

   a) wyróżnia się pilnością i systematycznością w wykonywaniu obowiązków ucznia 

    niezależnie od stanu zdrowia; 

   b) wyróżnia się pracą na terenie klasy; 

   c) jego zachowanie w stosunku do kolegów nie wzbudza zastrzeżeń; 

   d) bierze udział w imprezach i konkursach szkolnych; 

   e) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

   f) dba o estetyczny wygląd (swój, klasy, szkoły), dba o higienę osobistą; 

   g) pomaga kolegom w nauce; 

   h) ponadto uczeń gimnazjum był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego 

    projekt edukacyjny, wykazał się umiejętnością pracy w grupie, miał znaczący 

  udział w realizacji projektu. 
 

  3) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

   a) przestrzega zasad kultury osobistej; 

   b) wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

   c) bierze aktywny udział w zajęciach; 

   d) pracuje samodzielnie, na miarę swoich możliwości i stanu zdrowia; 

   e) dba o higienę osobista; 

   f) wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

   g) ponadto uczeń gimnazjum współpracował w zespole realizującym projekt 

    edukacyjny, wypełniając stawiane przed nim i zespołem zadania, wspierał 

    pomysły innych, ale sam nie wykazywał się inicjatywą i pomysłowością. 
 

  4) poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

   a) stara się być kulturalny w stosunku do kolegów; 

   b) nie jest zainteresowany samorozwojem; 

   c) nie zawsze jest przygotowany do lekcji; 

   d) niesystematycznie uczęszcza do szkoły; 

   e) stara się wywiązywać z obowiązków; 

   f) ponadto uczeń gimnazjum współpracował w zespole realizującym projekt 

    edukacyjny, ale jego działania były podejmowane na skutek upomnień lidera 

    lub po interwencji opiekuna projektu. 
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  5) nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

   a) utrudnia prowadzenie zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 

   b) nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych; 

   c) nie wykonuje poleceń nauczycieli; 

   d) ulega nałogom; 

   e) ma agresywny stosunek do kolegów; 

   f) ponadto uczeń gimnazjum, mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu 

    realizującego projekt, nawet po interwencji lidera lub opiekuna projektu, nie  

    wypełnił przyjętych do realizacji zadań. 
 

  6) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia jedno z poniższych kryteriów: 

   a) samowolnie i bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia lekcyjne; 

   b) pali papierosy; 

   c) pije alkohol; 

   d) fałszuje dokumenty i podpisy; 

   e) używa środków odurzających bądź je rozprowadza; 

   f) ma negatywny wpływ na innych uczniów; 

   g) notorycznie łamie regulamin; 

   h) dopuścił się przemocy fizycznej lub psychicznej; 

   i) nie wykazuje chęci poprawy; 

   j) uczeń gimnazjum nie brał udziału z przyczyn nieusprawiedliwionych w realizacji 

    projektu edukacyjnego. 

 

§55 

 

174. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału biorąc pod uwagę: 

  1) samoocenę ucznia; 

  2) opinię wyrażoną przez uczniów danego oddziału; 

  3) opinię nauczycieli uczących w danym oddziale; 

  4) własne obserwacje; 

  5) opinie Rady Pedagogicznej. 

 

175. Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

  1) uczeń lub rodzic w ciągu 3 dni od otrzymania propozycji oceny, może zwrócić się do 

   wychowawcy z pisemną prośbą o podwyższenie jej (maksymalnie o jeden stopień), jeśli 

   jest ona niższa bądź równa ocenie semestralnej, z zastrzeżeniem pkt 2; 

  2) uczeń, który popełnił wykroczenie obniżające ocenę do nieodpowiedniej lub nagannej nie 

   ma prawa ubiegać się o podwyższenie oceny; 

  3) prośba jest forma kontraktu zawartego miedzy uczniem i wychowawcą, w którym uczeń 

   zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich kryteriów oceny, o którą się ubiega; 

  4) kontrakt jest podpisywany przez ucznia, rodzica i wychowawcę; 

  5) jeśli warunki kontraktu zostaną spełnione, wychowawca ustala ocenę zgodną z  

   kryteriami. 

 

176. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,  

  z zastrzeżeniem §60 ust. 207. 

 

177.  Oceny ustalone w szkole przyszpitalnej są przekazywane szkole macierzystej. 
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§56 

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub  

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

C. Egzamin klasyfikacyjny 

 
§57 

 

178. 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. 

 

179. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  

  klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

 

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

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

egzamin klasyfikacyjny. 

 

181. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

  2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

182. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 176 pkt 2, nie  

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

zajęcia artystyczne, zajęcia komputerowe, informatyka i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

183. Uczniowi, o którym mowa w ust. 176 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

 

184. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust.180. 

 

185. Egzamin klasyfikacyjny z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

 

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

opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

187. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 174, 175 i 176 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego prze Dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

188. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 176 pkt 2, przeprowadza komisja, 

powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
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  1) Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 

  2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

   nauczania dla odpowiedniej klasy. 

 

189. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 176 pkt 2, oraz rodzicami 

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

ciągu jednego dnia. 

 

190. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

 

191. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, 

w szczególności: 

  1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 182, a w przypadku egzaminu 

   klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 176 pkt 2 –  

   skład komisji; 

  2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

  3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

  4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia. 

 

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

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

przez Dyrektora szkoły. 

 

193. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

194. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

195. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, o 

którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20 zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b 

ustawy o systemie oświaty, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1 ustawy 

o systemie oświaty, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44h oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom): 

  1) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego jest udostępniana 

   w siedzibie szkoły w obecności Dyrektor szkoły oraz wychowawcy oddziału lub  

   nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora szkoły; 

  2) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego pozostaje 

   w archiwum szkoły. 

 

196. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie stawił się w uzgodnionym terminie na egzamin 

klasyfikacyjny, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 
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ROZDZIAŁ 8 

 
Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum 

 
§58 

 

197. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

 

198. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, a celem jest 

rozwiązanie konkretnego problemu przy zastosowaniu różnorodnych metod. 

 

199. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści. 

 

200. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 

następujące działania: 

  1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

  2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

  3) wykonanie zaplanowanych działań; 

  4) publiczne przedstawienie rezultatów tego projektu. 

 

201. Celem projektu jest kształcenie u uczniów: 

  1) odpowiedzialności za własne postępy; 

  2) umiejętności podejmowania grupowych pomysłów; 

  3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

   źródeł; 

  4)  umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

  5) umiejętności stosowania teorii w praktyce; 

  6) samoorganizacji i kreatywności; 

  7) umiejętności publicznych wystąpień; 

  8) samodzielności. 

 

202. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor w porozumieniu z 

Radą. 

 

203. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego. 

 

204. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje si na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

 

 

205. Przy wystawieniu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i jego ocenę jego 

pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np.: wynik ankiet, dyskusji. 

 

206. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia gimnazjum. 
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207. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględniany jest przy ocenie zachowania. 

 

208. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego, Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji tego projektu. 

 

209. W przypadku, o którym mowa w ust. 203 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na pisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 

wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

 

ROZDZIAŁ 9 

 
Zastrzeżenia do rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 

 
§59 

 

210. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna lub 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 206 

 

211. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §59 ust. 207. 

 

§60 

 

212. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do 

Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych albo śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

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

albo śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

  1) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

   przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

   oraz ustala śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

  2) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala 

   śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

   większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

   komisji. 

 

 

214. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 208 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 207. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

215.  W skład komisji wchodzą: 

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 



STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ 

przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym 

w Dziekanowie Leśnym 

 

35 
 

   a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 

   b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

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

    same zajęcia edukacyjne; 

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

   a) dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 

   b) nauczyciel – wychowawca oddziału; 

   c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

    w danym oddziale; 

   d) pedagog. 

 

216. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 210 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub innych, w 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. 

 

217. Ustalona przez komisję śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

śródrocznej lub rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §61 ust. 225. 

 

218. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

  1) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

   a) skład komisji; 

   b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 208 pkt 1; 

   c) zadania (pytania) sprawdzające; 

   d) wynik sprawdzianu oraz ustną ocenę; 

  2) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

   a) skład komisji; 

   b) termin posiedzenia komisji; 

   c) wynik głosowania; 

   d) ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem. 

  3) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

219. Do protokołu, o którym mowa w ust. 213 pkt 1 – dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

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

w ust. 208 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

 

221. Przepisy ust. 207 – 2015 stosuje się odpowiednio w przypadku śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, 

że termin do złożenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ 10 

 
Promocja 

 
§61 

 

222. Uczeń klasy 1 – 3 szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z zastrzeżeniem pkt.1: 

  1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

   oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców 

   (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o niepromowaniu 

   ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

  2) w wyjątkowych przypadkach, rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

   przez ucznia klasy 1 – 3 szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału oraz po 

   zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów). 

 

223. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

224. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

oceny wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

225. Ucznia z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się 

do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikację kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

226. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w §218, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. 

 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

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

 

 

 

228. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują 

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź finalisty olimpiady przedmiotowej, 

uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
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ROZDZIAŁ 11 

Egzaminy poprawkowe 

 
§62 

 

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

ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

 

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

z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, 

informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

 

231. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

 

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

komisji wchodzą: 

  1)  Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 

  2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

   komisji; 

 

233. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 227 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub innych, w 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. 

 

234. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

  1) skład komisji; 

  2) termin egzaminu poprawkowego; 

  3) pytania egzaminacyjne; 

  4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę; 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

235. Uczeń, o 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. 

 

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

wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 232. 
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237. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum 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 są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

ROZDZIAŁ 12 

 
Ukończenie szkoły 

 
§63 

 

238. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum: 

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

   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

   roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

   zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uwzględniając 

   §60 ust. 223, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny  

   niedostatecznej; 

  2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, o którym mowa w Rozdziale 4 

   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

   klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz sposobu przeprowadzania 

   sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późn. 

   zmianami. 

 

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

końcowej, o której mowa w ust. 233 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

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

 

240. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 234 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów: 

  1) uczeń, który uczęszczał na zajęcia edukacyjne z religii i etyki otrzymuje na świadectwie 

 roczne oceny z obydwu przedmiotów. 

 

ROZDZIAŁ 13 

 
Egzamin przeprowadzany w III klasie gimnazjum 

 
§64 

 

241. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w 

terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją 

Centralną”. 

 

242. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 

  1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

   humanistycznych; 

  2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno –  

   przyrodniczych; 
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  3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego. 

 

243. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza i druga 

egzaminu gimnazjalnego trwają po 120 minut, a część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa 90 

minut. 

 

244. Uczniowie ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej mogą być 

zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 

 

245. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

 

246. Uczniom z dysfunkcjami na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przysługuje prawo do wydłużenia czasu 

trwania części pierwszej egzaminu gimnazjalnego o 60 minut, a w przypadku części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego o 45 minut. 

 

247. Szczegółowe zasady organizowania egzaminu określają przepisy zawarte w Rozdziale 4 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz sposobu przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późn. zm. 

 

248. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego 

w ustalonym terminie albo egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, nie później 

niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

 

249. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza 

ostatnią klasę oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

 

250. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. W wyniku sprawdzianu i egzaminu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 14 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu 

 
§65 

 

251. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli – wychowawców oraz pracowników 

administracji i obsługi. 

 

252. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których 

mowa w ust. 250, określają odrębne przepisy. 

 

§66 

 

253. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, odpowiada za jakość i 

wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 

254. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 
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  1)  dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 

   szkołę; 

  2) realizowanie programu nauczania swojego przedmiotu z obowiązującego ucznia 

   programu nauczania szkoły macierzystej. 

  3) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in.: wykorzystywanie najnowszej 

   wiedzy merytorycznej i metodycznej, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

   pracy, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach, formułowania 

   własnych opinii, sądów; 

  4) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

   Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

 każdego człowieka; 

  5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej; 

  6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

   poprzez aktywny udział w doskonaleniu zawodowym; 

  7) udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

  8) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

 rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

 ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie  

 predyspozycji i uzdolnień nauczania; 

  9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych 

 potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; 

  10) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowaniem godności osobistej 

 ucznia; 

  11) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 

 uczniów, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy 

 ustalonej według Statutu; 

  12) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań 

  13) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznawanie 

 możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą i innymi nauczycielami 

 specjalistami; 

  14) informowanie na bieżąco wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora szkoły o zdarzeniach 

 noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów 

 oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży, zgodnie z „Procedurami postępowania 

 nauczycieli i metodami współpracy szkół z policją, w sytuacjach zagrożenia dzieci 

 i młodzieży przestępczością i demoralizacją” stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu; 

  15) reagowanie na wszystkie przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, 

 dyscypliny szkolnej, agresję, itp.; 

  16) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

  17) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

 organizowanych przez szkołę; 

  18) przestrzeganie dyscypliny pracy zgodnie z Regulaminem Pracy; 

  19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, terminowe dokonywanie 

 prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów a także 

 potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć; 

  20) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

  21) przestrzeganie w przeprowadzaniu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

 egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum; 

  22) zapewnienie uczniom przebywającym w szpitalu w dniach sprawdzianu szóstoklasisty 

 i egzaminu gimnazjalnego zajęć opiekuńczo – wychowawczych. 

 

255. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 
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  1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

 lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego 

 stanowiska; 

  2) zajęcia w ramach jednostki lekcyjnej w systemie pracy w zespołach klasowych 

 uwzględniając: 

   a) wykorzystanie pomocy naukowych, łatwych do przenoszenia; 

   b) zapewnienie wszystkim uczniom pracy równocześnie i dostosowanie jej do  

  możliwości wszystkich pacjentów; 

   c) racjonalne wykorzystanie czasu pracy; 

   d) sposób rozwiązywania problemów uczniów znacznie opóźnionych w realizacji 

  materiału programowego, indywidualizując proces nauczania; 

   e) swoja postawę i sposób wypowiadania się (łagodny, nie zdradzający   

  zniecierpliwienia itp. ). 

  3) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym 

 uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb 

 i zainteresowań uczniów; 

  4) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

 opiekuńcze i wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym, że 

 w ramach tych zajęć nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, jest  obowiązany 

 prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych 

 w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora szkoły, w wymiarze 2 godzin 

 w tygodniu; 

  5) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

 doskonaleniem zawodowym. 

 

256. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych, odpowiednio w 

dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć, działania wymienione w ust. 252 i 253. 

 

257. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w ust. 254 

pkt 3 w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

 

258. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 

  1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

 sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę; 

  2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać przepisów bhp i p/poż., a także 

 odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

  3) nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

 biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane 

 po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni sprzęt; 

  4) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia 

 z zagrożonych miejsc osób powierzonych jego opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie 

 lub ujawni się w czasie zajęć; 

  5) nauczyciel nie może rozpocząć zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, 

 w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

 zagrożenie dla bezpieczeństwa; 

  6) nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i 

 kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

 międzylekcyjnych; 

  7) nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć: 

   a) ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają  

  bezpieczeństwu uczniów; 

   b) nie może pozostawić uczniów bez opieki. 
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§67 

 

259. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

 

260. Do zadań wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

  1) tworzenie i realizacja oddziałowego programu wychowawczego w oparciu o program 

 wychowawczy szkoły; 

  2) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów; 

  3) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, 

 udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów; 

  4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi 

 i koordynowanie działań wychowawczych; 

  5) współpraca z pedagogiem, pedagogiem terapeutą, personelem medycznym; 

  6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków; 

  7) otaczanie opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

  8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej oraz przedkładanie 

 sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach Rady; 

  9) zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności służącej wzbogacaniu ich osobowości, 

 rozwijaniu zainteresowań, udział w życiu szkoły, w kołach zainteresowań, w konkursach 

 itp. 

 

261. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub inwestycji oświatowych 

i naukowych. 

 

262. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków zgodnie z § 20 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

263. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

oddziału: 

  1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dokumentację wychowawcy zgodnie z §27 

 ust. 75; 

  2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące oddziału; 

  3) wypisuje świadectwa szkolne; 

  4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie z poleceniami 

 Dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej; 

264. Wychowawca oddziału jest zobowiązany zapoznać uczniów: 

  1) z zasadami bhp; 

  2) ze Statutem; 

  3) Regulaminem Ucznia; 

  4) z propozycjami ocen zachowania semestralnych i końcowych; 

  5) z bieżącymi zmianami planu lekcji (zastępstwa, zwolnienia) 

 

265. Wychowawca oddziału jest zobowiązany zapoznać rodziców: 

  1) ze Statutem; 

  2) z Regulaminem Ucznia; 

  3) z propozycjami ocen zachowania i z poszczególnych przedmiotów – semestralnymi 

   i końcowymi; 

  4) ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki; 

  5) z oddziałowym programem wychowawczym i organizacja roku szkolnego; 

  6) z organizacją pracy szkoły (m.in. świetlicy, placu zabaw) oraz bieżącymi zarządzeniami 

   Dyrektora szkoły; 
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§68 

 

266. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy prowadzą ścisłą współpracę z personelem lekarsko – 

pielęgniarskim w oddziałach w celu: 

  1) poznania aktualnego stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych uczniów; 

  2) ustalenia form i metod pracy gwarantujących jak najlepsze wyniki i poprawę stanu 

 zdrowia ucznia; 

  3) ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

  4) pomocy uczniom w nawiązywaniu relacji interpersonalnych w oddziale. 

 

267. Dyrektor Zespołu Szkół uczestniczy w niektórych zebraniach pracowników służby zdrowia. 

 

268. Pracownicy Służby Zdrowia uczestniczą w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej na 

zaproszenie przewodniczącego rady. 

 

269. Pomoc personelu medycznego średniego w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

obejmuje: 

  1) przygotowanie uczniów do udziału w zajęciach; 

  2) zapewnienie indywidualnej opieki uczniom nie mogącym brać udziału  

 w zorganizowanych zajęciach;  

  3) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych z okazji świąt, rocznic, wspólne 

 organizowanie życia grupy wychowawczej, okazjonalnych uroczystości; 

  4) opiekę podczas spacerów na świeżym powietrzu. 

 

§69 

 

270. Do zadań pedagoga, pedagoga terapeuty należy w szczególności: 

  1) w zakresie zadań ogólno – wychowawczych: 

   a) diagnozowanie okresowej sytuacji wychowawczej w szkole; 

   b) udzielanie rodzicom porad wychowawczych; 

   c) stała współpraca z wychowawcami oddziałów i świetlicy; 

   d) współpraca z osobami, organizacjami, instytucjami zajmującymi się   

  specjalistyczną pomocą i opieką nad dzieckiem z problemami; 

   e) współudział w tworzeniu i ewaluowaniu Szkolnego Programu Wychowawczego 

    i Szkolnego Programu Profilaktyki; 

   f) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia  

  i zawodu; 

  2) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

   a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających problemy  

  wychowawczo – dydaktyczne; 

   b) wspieranie oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców m.in. poprzez 

  współpracę z PPP; 

   c) kontrola realizacji obowiązku szkolnego; 

   d) organizowanie wczesnej pomocy profilaktycznej i specjalistycznej dzieciom  

  zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 

   e) dokonywanie diagnozy zagrożeń występujących na terenie szkoły; 

   f) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów; 

  3) w zakresie otaczania szczególną opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów 

 sprawiających problemy dydaktyczno – wychowawcze: 

   a) opracowanie we współpracy z wychowawcą indywidualnych programów pracy z 

  uczniem z orzeczeniem PPP o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

   b) czuwanie nad przestrzeganiem zaleceń PPP w stosunku do uczniów   

  z orzeczeniami; 
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   c) edukacja psychologiczno –pedagogiczna nauczycieli i rodziców; 

  4) organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 

  5) prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej; 

  6) inne zadania zalecone przez Dyrektora szkoły. 

 

§70 

 

271. Do zadań wychowawcy świetlicy należy: 

  1) zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych 

 w świetlicy; 

  2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć; 

  3) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz 

 przyzwyczajanie ich do samodzielnej pracy umysłowej; 

  4) organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno 

 w pomieszczeniach, jak i na placu zabaw; 

  5) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację 

 stosowanych zajęć w tym zakresie; 

  6) rozwijanie samodzielności, aktywności, kreatywności uczniów; 

  7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, personelem medycznym; 

  8) stwarzanie uczniom sytuacji do zaspokojenia potrzeby kontaktów z kolegami; 

  9) realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego świetlicy; 

  10) prowadzenie dokumentacji wychowawczej świetlicy; 

  11) przygotowywanie imprez okolicznościowych; 

  12) współpraca z nauczycielami przygotowującymi uroczystości szkolne; 

  13) realizowanie zadań zleconych przez Dyrektora szkoły. 

 

§71 

 

272. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

  1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

   a) udostępnianie zbiorów biblioteki; 

   b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę 

  i jej zbiory; 

   c) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

  zainteresowań i potrzeb; 

   d) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej; 

   e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół  

  zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno -  

  wychowawczych szkoły, a także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i 

  przygotowaniu ich do samokształcenia; 

   f) włączenie się w realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów 

  oraz realizację projektu edukacyjnego w gimnazjum; 

  2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

   a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 

   b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,  

    przeprowadzanie ich selekcji; 

   c) prowadzenie ewidencji zbiorów; 

   d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne zbiorów; 

   e) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej; 

   f) planowanie pracy, opracowywanie rocznego planu pracy biblioteki oraz terminarza 

    zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych; 

   g) składanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki; 

   h) doskonalenie własnego warsztatu pracy. 
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§72 

 

273. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania placówki, 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych 

pracowników ustala Dyrektor Zespołu Szkół. 

 

274. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do reagowania na wszelkie przejawy 

naruszania przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc 

fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, gestów. 

 

 

ROZDZIAŁ 15 

 
Rodzice (opiekunowie prawni) 

 
§73 

 

275. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wynikających z 

ustawowego obowiązku szkolnego należy: 

  1) zapewnienie dziecku podręczników, przyborów szkolnych, obuwia na zmianę; 

  2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

  3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

  4) współpraca ze szkołą, wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

  5) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy szkole. 

 

§74 

 

276. Niespełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o 

postepowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

277. Przez nie spełnianie obowiązku, a którym mowa w ust. 275 należy rozumieć nieobecność w 

okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole. 

 

§75 

 

278. Do zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 

uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. W ramach tej współpracy rodzice maja 

prawo do: 

  1) kontaktów z wychowawcą oddziału i nauczycielami; 

  2) porad pedagoga, pedagoga terapeuty; 

  3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

  4) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli; 

  5) przekazywania swoich uwag, sugestii, wniosków do Dyrekcji szkoły. 

 

279. Formy współpracy szkoły z rodzicami: 

  1) współpraca Dyrektora szkoły z rodzicami; 

  2) współpraca nauczycieli, nauczycieli wychowawców z rodzicami: 

   a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych; 

   b) zapoznanie rodziców z planem pracy wychowawczej i profilaktycznej; 
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   c) wspólne rozwiązywanie występujących problemów; 

   d) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych; 

   e) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz regulaminem 

  ucznia; 

   f) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej; 

   g) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji  

  z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć 

    edukacyjnych oraz o obniżonej ocenie zachowania według warunków określonych 

  w Statucie. 

 

ROZDZIAŁ 16 

 
Ewaluacja systemu oceniania 

 
§76 

 

280. System oceniania podlega ocenie i ewaluacji pod koniec roku szkolnego. 

 

281. W procesie ewaluacji udział biorą: 

  1) uczniowie – podczas dyskusji na naradach klasowych, podczas swobodnych rozmów 

 z nauczycielami; 

  2) rodzice – w czasie rozmów z nauczycielami, wychowawcą oddziału; 

  3) nauczyciele – podczas Rad Pedagogicznych, dyskusji, zebrań. 

 

282. Funkcjonowanie systemu oceniania jest monitorowane przez każdego nauczyciela. 

 

283. Ewaluacja systemu oceniania dokonuje się w przypadku zmiany przepisów prawa lub na 

uzasadniony wniosek nauczycieli, uczniów lub Dyrektora szkoły. 

 

284. Wychowawcy i nauczyciele przedstawiają swoje opinie Radzie Pedagogicznej. 

 

285. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do przeanalizowania wniosków bądź odrzucenia 

proponowanych zmian. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 17 

 
Postanowienia końcowe 

 
§77 

 

  Zespół Szkół jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Starostwa Powiatowego 

w Ożarowie Mazowieckim powiat Warszawski Zachodni. Zasady prowadzenia gospodarki 

finansowej określają odrębne przepisy. 
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§78 

 

286. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

287. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§79 

 

288. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone na wniosek: 

  1) organów szkoły; 

  2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku 

 zmiany przepisów. 

 

289. Tryb wprowadzania zmian w Statucie jest identyczny jak tryb jego uchwalania. 

 

290. O zmianach w Statucie Dyrektor szkoły powiadamia organa szkoły, organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§80 

 

291. Statut wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2016 r. na mocy uchwały Rady Pedagogicznej 

nr 11/15/16. 

 

292. Traci moc Statut oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

293. Statut powszechnie dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 
1. Regulamin Rady Pedagogicznej 

2. Regulamin ucznia 
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