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UCHWAŁA 
 
 
 
 
 

               Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Albigowej z dnia 04 
października 2007 r.  w sprawie aktualizacji Statutu Szkoły. 
 
 
 
 
 Działając na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 52 ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. 
poz.329 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 
 
 
 

§ 1 
 
 
 
 Uchwala się Statut Szkoły Podstawowej w Albigowej stanowiący 
załącznik Nr 1 do Uchwały. 
 
 
 

§ 2 
 
 
 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
                                                                 Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
 
 
 

 



ROZDZIAŁ I 
 

Nazwa i typ szkoły 
 

§ 1 
1. Zespół nosi nazwę: 

„Zespół Szkół w Albigowej” 
 
1 a. W skład Zespołu wchodzą:  

- Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej 
- Publiczne Gimnazjum w Albigowej 
 

2.  Szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową. 
3.  Siedzibą szkoły są budynki połoŜone w Albigowej nr 488 i 489. 
 

§ 2 
 

1.   Zespół  uŜywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

zawierającą nazwę Zespołu. 
3. Zespół uŜywa pieczęci. 

1)   wspólnej w sprawach dotyczących całej placówki: 
      Zespół Szkół w Albigowej 
      37 – 122 Albigowa 
2) odrębnej dla Szkoły Podstawowej w sprawach dotyczących Szkoły: 

Zespół Szkól w Albigowej 
Szkoła Podstawowa 
im. ks. Antoniego Tyczyńskiego 
37 – 122 Albigowa 

4. Tablice i pieczęcie Szkoły i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu 
zawierają nazwę Zespołu i nazwę danej Szkoły. 
 

§ 3 
 

1. Organem prowadzącym szkołę od 01.01.1994 r. z mocy ustawy jest Gmina  
Łańcut. 

2. Szkoła Jest jednostką budŜetową. Sprawy finansowo – kadrowe prowadzi Zespół  
      Administracyjno – Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut. 
3. Szkoła  realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku   

jednolitego, 6 – letniego cyklu nauczania, szkoła ma w swej strukturze  
organizacyjnej klasy I – VI. 

4. Szkoła prowadzi świetlicę ze stołówką, która zapewnia uczniom moŜliwość 
i higieniczne warunki spoŜycia obiadów i szklanki gorącej herbaty. 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ II 
 
 

Cele i zadnia szkoły 
 

§ 4 
 

1.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na 
       jej podstawie, w szczególności: 

1) przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na poziomie gimnazjalnym, 
2) umoŜliwia zdobycie wiedzy i  umiejętności niezbędnych do uzyskania  
świadectwa ukończenia szkoły, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad  
określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz moŜliwości 
      szkoły, 
5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 
 
 

Szczegółowe cele i zadania szkoły 
 

§ 5 
 

1. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno – emocjonalny i fizyczny 
w zgodzie z ich potrzebami i moŜliwościami psycho – fizycznymi w warunkach  
poszanowania ich godności osobistej. W realizowaniu tego zadania szkoła kieruje  
się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a takŜe  
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz  
Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 
3. Przeprowadza rekrutację uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły w oparciu  

o zasadę powszechnej dostępności. 
4. Sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,                             

poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, gimnastyki 
korekcyjno – kompenscyjnej oraz nauczania indywidualnego.  

5. UmoŜliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół 
zainteresowań oraz kół przedmiotowych (w miarę posiadanych środków 
finansowych) oraz ukończenia szkoły w indywidualnym toku nauczania na  
wniosek lub zgodę rodziców (zgodnie z Ustawą). 

6. Zapewnia rozwijanie u młodzieŜy poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny 
oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 
otwarciu na wartości kultur Europy i świata. 

7. Zapewnia przygotowanie do obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu  
o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności. 

8. Zapewnia uczniom moŜliwość korzystania z nauki religii zgodnie                                                                
z obowiązującymi przepisami. 

9. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieŜy oraz kształtuje właściwe  
      postawy wobec problemów ochrony środowiska. 
 



 
10. Zapewnia młodzieŜy moŜliwość korzystania z technologii informacyjnej na 

lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych poprzez umiejętne korzystanie z księgozbioru 
i Internetu. 

11. Daje młodzieŜy moŜliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności związanych ze  
zdrowym stylem Ŝycia. 
 

Zakres i sposób wykonywania 
zadań opiekuńczych szkoły 

 
§ 6 

 
1. Dyrektor Zespołu, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie pobytu w szkole oraz podczas zajęć 
poza szkołą, organizowanych przez nią. 

2. Dyrektor Zespołu odpowiada za stworzenie warunków do bezpiecznych zajęć 
w szkole i organizowanych poza szkołą, a takŜe za uświadomienie nauczycielom 
zagroŜeń dla bezpieczeństwa uczniów i sposobów przeciwdziałania tym 
zagroŜeniom. 

3. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy dyrektor zespołu  jest odpowiedzialny 
za stan szkolenia pracowników w zakresie BHP. 

4. KaŜdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. 
DostrzeŜone zagroŜenie usuwa sam albo niezwłocznie zgłasza dyrektorowi   
szkoły: 
a)  nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do zwracania uwagi na osoby postronne  

             przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby do zawiadomienia dyrektorowi   
             szkoły  o fakcie przebywania osób postronnych.  
5. Nauczyciel zobowiązany jest na kaŜdej lekcji kontrolować obecność uczniów  

oraz reagować na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły. 
6. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku / przyroda, technika/, kaŜdy  
      prowadzący zajęcia dba szczególnie o: 

- zabezpieczenie maszyn i urządzeń, 
- kontroluje, czy gaśnica znajduje się   w miejscu widocznym i dostępnym, 
- uniemoŜliwia dostęp uczniów do  substancji trujących, 
- opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni,  a w nim zasady  

bezpieczeństwa i kaŜdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim  
uczniów. 

7. Nauczyciel WF zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć sprawdzić sprawność 
      sprzętu sportowego, zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie  
      uczniów. Dostosować wymagania i formę zajęć do moŜliwości fizycznych 
      uczniów, podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie są asekurowani przez  
      nauczyciela. 
8. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyŜurni zobowiązani są do 

aktywnego pełnienia dyŜurów / zgodnie z opracowanym harmonogramem/: 
a)   nauczyciele zobowiązani są do zawiadomienia dyrektora o wszelkich  

               dostrzeŜonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona  
               przestępstwa lub stanowiących zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia uczniów. 

 
9. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych 

1) Zasady opieki nad grupami uczniowskimi: 



-  przy wyjściu z uczniami poza teren szkolny w obrębie Albigowej 
           przypada jeden opiekun na grupę 25 uczniów, 
        -  przy wyjściu z uczniami poza Albigowę przypada jeden opiekun na  
           grupę 15 uczniów, 
        -  liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno – sportowych nie 
           przekracza 20 uczestników na jednego wychowawcę, 
        -  w przypadku wyjazdu dzieci na teren wysokogórski na jednego  
           opiekuna przypada nie więcej niŜ 10 uczestników, 
  2)    Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia  
         „ karty wycieczki”, 
3)  Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem  
       z kaŜdego miejsca pobytu; w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po  
       przybyciu do punktu docelowego. 

10. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami: 
1) uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej udzielana jest przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie pomoc materialna, 
2) uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu 

organizowane jest indywidualne nauczanie. 
 

§ 7 
 

1. Dyrektor Zespołu powierza kaŜdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności wychowawca  
prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania: 
a) w nauczaniu zintegrowanym w klasach  I – III, 
b) w klasach IV – VI  
Nauczyciele kończący wychowawstwo w klasach VI, przejmują klasy IV. 

3. W uzasadnionych wypadkach rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na 
zmianę nauczyciela – wychowawcy 

4. W przypadku odwołań rodzice składają do dyrektora pismo z uzasadnieniem 
dokonania zmiany, musi ono być podpisane przez co najmniej 80 % 
rodziców uczniów danej klasy. Dyrektor Zespołu w ciągu 7 dni zobowiązany 
jest podjąć decyzję. 

5. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się do organu 
prowadzącego szkołę w terminie 14 – dniowym. 
 

§ 8 
 
1. Program wychowawczy szkoły opracowuje i uchwala Rada Pedagogiczna  
      w porozumieniu z Radą Rodziców i po zaopiniowaniu przez Samorząd  
      Uczniowski. 
2. Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie  

treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez  
wszystkich nauczycieli. 

 
 
 
 
 



Zasady oceniania  klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów 

w Szkole Podstawowej w Albigowej 
 

§ 9 
 

ZałoŜenia ogólne 
 

1. Ocenianiu podlegają: 
 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia 
      2) zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z postawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez  
ucznia zasad współŜycia społecznego i norm etycznych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) poinformowanie ucznia o jego zachowaniu, o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie, 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom 

informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 
ucznia, 

5) umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  
dydaktyczno – wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych 

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen  
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców  
(prawnych opiekunów), 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 
3) bieŜące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali 

i w formach przyjętych w danej szkole, oraz zaliczanie niektórych 
zajęć edukacyjnych, 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalenie rocznych (semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej skali, 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyŜszych niŜ przewidywane 
rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i zachowania, 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
 



 
Zasady przekazywania kryteriów oceniania 

 
1. Nauczyciele na początku kaŜdego roku szkolnego informują uczniów oraz  

ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych 
niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, informują ponadto o warunkach i trybie uzyskania  
wyŜszej niŜ przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz 
kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania 
wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania oraz o skutkach 
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3.   Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 
opiekunów). 
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone  
i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 
opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez  
nauczycieli. 

4.   Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 
ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 
 

Skala ocen i zasady wewnątrzszkolnego 
oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

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

ocenami opisowymi. 
2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej 
opisowej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyŜszej, jeŜeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 
pozytywnie. 

4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna moŜe postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza  
lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 
specjalistyczną  oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

5. Do oceny bieŜących postępów w nauce słuŜą wyrazy: 
- wspaniale 
- bardzo dobrze 
- dobrze 
- popracuj 
-    niezadowalająco 

     W dzienniku lekcyjnym wychowawcy uŜywają skrótów  tj. pierwszej litery w/w wyrazów. 
Przy dokonywaniu oceny bierze się pod uwagę nie tylko osiągnięcia ucznia, ale w duŜym 
stopniu zaangaŜowanie,  wysiłek i aktywność ucznia.  



     W klasach I – III uczniowie motywowani są do pracy poprzez ustne pochwały i 
wskazówki. Stosuje się równieŜ pisemne uwagi o postępach lub wykonanej pracy w 
zeszytach przedmiotowych i innych wytworach pracy dzieci. 

6. Oceny bieŜące i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: 
-   stopień celujący             6 skrót literowy    cel 
-   stopień bardzo dobry     5 skrót literowy    bdb 
-   stopień dobry                4 skrót literowy     db 
-   stopień dostateczny       3 skrót literowy     dst 

  -   stopień dopuszczający   2 skrót literowy    dop 
  -   stopień niedostateczny  1 skrót literowy     ndst 

 
Dopuszcza się  przy ocenianiu bieŜących osiągnięć edukacyjnych ucznia, stosowanie przy 
poszczególnych ocenach znaków „+” i „-„ . 

7.    Ustala się następujące ogólne kryteria na poszczególne stopnie 
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

-    posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, 
-    zdobytą wiedzę potrafi twórczo wykorzystać w rozwiązywaniu problemów, 
-    wyniki swoich osiągnięć chętnie prezentuje na forum klasy i szkoły. 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
-    całkowicie opanował materiał programowy, 
-    posiada duŜe wiadomości i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu, 

      -    systematycznie rozwija swoje zainteresowania samodzielnie docierając do róŜnych    
            źródeł informacji, 

         -     bierze udział w konkursach przedmiotowych, 
-     chętnie podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań, 

         -    wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. 
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

-    opanował program nauczania w stopniu zadawalającym, 
-    systematycznie przygotowuje się do lekcji, 
-    potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł wskazanych przez nauczyciela, a zdobytą   
      wiedzę zastosować w praktyce, 
-    trudniejsze zadania wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, jest aktywny na lekcji.  

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
-    opanował minimum programowe pozwalające na rozumienie mu podstawowych    
      zagadnień, 
-    pod kierunkiem nauczyciela potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji i    
      wykonać proste zadanie, 

         -    na lekcji wykazuje aktywność w stopniu zadawalającym. 
   5.   Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- na miarę swoich moŜliwości stara się wykonać niektóre polecenia, dotyczące 
najprostszych zadań, 

- ma trudności w formułowaniu wypowiedzi, 
- powaŜne braki w wiedzy nie przekreślają moŜliwości dalszej nauki. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
-    nie opanował minimum programowego, nawet pod kierunkiem nauczyciela nie     
     potrafi wykonać prostych zadań, 
-    braki wiedzy uniemoŜliwiają mu kontynuację nauki.     

8.    Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –   
       pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do   



       indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono   
       zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się  
       uniemoŜliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu   
       nauczania. 
9.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki naleŜy w   
       szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  w wywiązywanie się z  
        obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.  
10.   Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (klasyfikacja roczna i  
        semestralna)  nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są  
        zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o  
        przewidywanych dla niego stopniach i o ocenie zachowania.   
11. O przewidywanej dla ucznia niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej naleŜy poinformować 

ucznia i jego rodziców na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej. Informację wysyła się do rodziców w formie pisma 
urzędowego przekazywanego za potwierdzeniem odbioru. 

12. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej  uczeń otrzymuje promocję do klasy   
        programowo wyŜszej, jeŜeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym    
        planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyŜsze od stopnia  
        niedostatecznego. 
13.  Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji  
        rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz   
        co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo  
       wyŜszej z wyróŜnieniem. 

       
Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości 

 
1. Uczeń moŜe w ciągu dnia pisać jeden sprawdzian (test) z większej partii materiału 

(działu). Nauczyciel jest zobowiązany do poprawy testów, sprawdzianów do siedmiu 
dni, natomiast wypracowań klasowych do czternastu dni. 

2. Poprawy sprawdzianów testów dokonuje się według ujednoliconych zasad: 
 

Wskaźnik przeliczania punktów procentowych na oceny 
 

                            
Ilość punktów 
procentowych 

Ocena 

   0% - 39% niedostateczny 
40% - 50% dopuszczający 
51% - 70% dostateczny 
71% - 85% dobry 
86% - 96% bardzo dobry 
97% - 100% celujący 

 
Sposoby oceniania zachowania 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szklonej, 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 



5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali rocznej oceny 
klasyfikacyjnej. 
a) Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania   

3. Roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną zachowania , począwszy od klasy IV 
szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:  

- wzorowe 
- bardzo dobre 
- dobre 
- poprawne 
- nieodpowiednie 
- naganne 

4. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 
opisowymi i uwzględniają szczegółowe zasady oceniania: 
Stosunek do obowiązków szkolnych 

- podejmowanie zadań; 
- rozumienie poleceń; 
- przejawianie pozytywnej postawy do nauki; 
- noszenie obuwia zastępczego; 

 
            Aktywność dziecka i zaangaŜowanie w pracach na rzecz klasy i szkoły. 
            Kultura osobista 
            Komunikowanie się: 

- relacje z rówieśnikami i nauczycielem; 
- prezentowanie własnego zdania. 

            Współpraca: 
- współdziałanie i współŜycie w grupie; 
- nawiązywanie kontaktów. 

            Stosowanie norm współŜycia społecznego: 
- przestrzeganie zasad współŜycia w grupie; 
- zachowanie ostroŜności w kontaktach z obcymi ludźmi. 

            Dostrzeganie związku między zachowaniem, a uczuciami własnymi i innych: 
- kontrola swego zachowania; 
- rozpoznawanie uczuć innych osób; 
- odnoszenie się z szacunkiem do innych osób; 
- reakcja na róŜne zachowania w toku zabawy, przy poruszaniu się. 

            Rozpoznanie zagroŜeń oraz szukanie pomocy: 
- rozpoznawanie zagroŜeń wynikających z zachowań własnych i innych osób; 
- rozpoznawanie zagroŜeń wynikających z kontaktu z niebezpiecznymi 

przedmiotami; 
- właściwe zachowanie się w przypadku zetknięcia się z zagroŜeniem. 

           Bezpieczne poruszanie się po drogach: 
- przestrzeganie zasad poruszania się po drodze; 
- reagowanie na niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się po drogach. 



           Uczestnictwo w zabawach, grach oraz innych dziecięcych formach aktywności     
           ruchowej:  

- udział w zabawach i grach sportowych; 
- rozumienie potrzeb ruchu i odpoczynku; 
- właściwe zachowanie się w roli kibica sportowego, godne przyjmowanie 

poraŜki. 
           Dbałość o zdrowie, higienę ciała, porządek, czystość: 

- przestrzeganie zasad higieny osobistej i kulturalnego spoŜywania posiłków; 
- dbanie o czystość i porządek otoczenia oraz własnego miejsca pracy; 
- poznawanie przyczyn i zagroŜeń zdrowia związanych z nałogami. 

5. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania w klasach IV – VI. 
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
- wykonywanie poleceń nauczycieli, wychowawcy, 
- bieŜące usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień (uczeń ma obowiązek 

usprawiedliwić nieobecność do 7 dni), 
- przestrzeganie zasad porządku w czasie lekcji, przerw i w drodze do szkoły 

(zasady zachowania się w czasie lekcji, na przerwach, przed i po lekcjach 
określa Statut Szkoły), 

- dostosowanie się do obowiązku noszenia stroju szkolnego i obuwia 
zastępczego w szkole, 

- przestrzeganie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, 

� uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie 
szkoły w czasie lekcji i przerw, 

� z obowiązku tego zwolnienie są uczniowie, których stan zdrowia wymaga 
kontaktu z rodzicami (podstawą jest zaświadczenie lekarskie) 

� uczniowie w uzasadnionych przypadkach mogą korzystać z telefonu 
stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły, 

� na terenie szkoły, w czasie lekcji i przerw uczniów obowiązuje zakaz 
korzystania z urządzeń elektronicznych (za wyjątkiem kalkulatorów), 

� w przypadku nieprzestrzegania wyŜej wymienionych warunków uczeń 
otrzymuje karę w postaci punktów ujemnych z zachowania , urządzenie zostaje 
zdeponowane u dyrektora szkoły do czasu odbioru przez rodziców ucznia, 

� szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i inne urządzenia 
elektroniczne przynoszone do szkoły, 

- dbałość o czystość szkoły i otoczenia, 
- uczestnictwo w kółkach zainteresowań, 
2)  Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 
- praca w samorządzie klasowym, szkolnym, 
- działalność w organizacjach szkolnych, 
- wypełnianie dyŜurów klasowych i szkolnych, 
- wykonywanie prac uŜytecznych na rzecz klasy i szkoły np. dekoracje, udział 

w przygotowaniu uroczystości szkolnych, 
- poszanowanie mienia szkoły, 
3) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 
- udział w przygotowaniu uroczystości środowiskowych, 
- reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i innych, 
- szacunek dla symboli szkoły, 
4) Dbałość o piękno mowy ojczystej: 
- dbałość o kulturę słowa, 



5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw i w drodze do 

szkoły (zasady zachowania się w czasie lekcji, na przerwach, przed i po 
lekcjach określa Statut Szkoły) 

- dbałość o higienę osobistą, 
- dbałość o własne zdrowie (zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, 

uŜywania narkotyków), 
- uczestnictwo w programach profilaktycznych, 
6) Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią: 
- respektowanie zasad współŜycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, 
- kulturalne zachowanie się na terenie szkoły i w drodze do szkoły oraz w 

innych miejscach publicznych (na przystanku, w autobusie, w kinie, w 
kościele itp.), 

- postawa wobec rówieśników i innych osób, 
- właściwa postawa w kontaktach towarzyskich, 
- zauwaŜenie potrzeb innych ludzi, kolegów i koleŜanek,  
- koleŜeński i przyjazny  stosunek do kolegów i koleŜanek,  
- poczucie odpowiedzialności za postępowanie swoje i innych,  
- reagowanie na zło, 
7) Okazywanie szacunku innym osobom: 
- okazywanie szacunku starszym w szkole i poza szkołą, 
- właściwe zachowanie w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów ustala się w oparciu o 
system punktowy. 
Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 150 punktów, który otrzymuje kaŜdy uczeń na 
początku roku szkolnego, jest on równowaŜony ocenie dobrej zachowania. 
                   WZOROWE                     250 i więcej     punktów 
                    BARDZO DOBRE          od 200 do 250 punktów 
                    DOBRE                            od 150 do 200 punktów 
                    POPRAWNE                   od 100 do 150 punktów 
                    NIEODPOWIEDNIE      od   50 do 100 punktów 
                    NAGANNE                     49 i mniej punktów 

 
Kategorie zachowań poŜądanych 

Lp. PoŜądane relacje ucznia  Punkty 
1. Udział w konkursach przedmiotowych I    etap – 15 pkt. 

II   etap – 25 pkt.  
III etap – 35 pkt.  

2. Udział w konkursie (w zaleŜności od rodzaju konkursu i zajętego 
miejsca) 

1 – 10 pkt. 

3. Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego 1 – 15 pkt. 
4. Pełnienie funkcji w klasie  1 – 10 pkt. 
5. Pomoc i udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 1 – 10 pkt. 
6. Uczestnictwo w akcjach organizowanych na terenie szkoły 1 – 10 pkt. 
7.  Wykonywanie zadań na rzecz klasopracowni 1 – 10 pkt. 
8. Sposób pełnienia dyŜurów klasowych 1 – 10 pkt. 
9. Pomoc koleŜeńska w nauce 1 – 10 pkt. 
10. Udział w zawodach sportowych (w zaleŜności od rangi zawodów 

i zajętego miejsca) 
1 – 10 pkt. 



11. Wyjątkowa kultura osobista ucznia 
Ocena raz na semestr 
Punktualność (brak spóźnień) 

1 – 10 pkt. 

12. Inne poŜądanie zachowania  1 – 10 pkt. 
 

 
Kategorie zachowań negatywnych 

Lp. NiepoŜądane relacje ucznia  Punkty 
1. Przeszkadzanie na lekcjach 1- 10 pkt. 
2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela  1 – 5 pkt. 
3. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela 5 – 15 pkt. 
4. Ignorowanie nauczyciela na korytarzu, ulicy 1 – 5 pkt. 
5. Zaczepianie słowne lub fizyczne innych  1- 10 pkt. 
6. Bójka 10 – 15 pkt. 
7. Wulgarne słownictwo 5 – 10 pkt. 
8. Złe zachowanie podczas uroczystości szkolnych, rekolekcji, 

akademii, koncertów, wyjść do kina, wyjazdów do teatru, 
świetlicy - stołówce 

1- 10 pkt. 

9. Brak obuwia zmiennego – za kaŜdy brak 2 pkt. 
10. Wrzaski na korytarzu 1 – 5 pkt. 
11. Niszczenie mienia szkolnego, toalet, pomocy dydaktycznych, 

kwiatów, dekoracji 
10 – 20 pkt. 

12. Zaśmiecanie otoczenia  5 pkt. 
13. Spóźnianie się na lekcje – za kaŜde spóźnienie  1 pkt. 
14. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia – za kaŜdą godzinę 5 pkt. 
15. Niewywiązywanie się ze zobowiązań 1- 10 pkt. 
16. Wyłudzanie pieniędzy 1- 10 pkt. 
17. Posiadanie i uŜywanie przedmiotów mogących stanowić 

zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia innych 
1- 10 pkt. 

18. Palenie papierosów, picie alkoholu, uŜywanie narkotyków 50 pkt. 
19. Samowolne wychodzenie podczas przerw poza tren szkoły – za 

kaŜde 
5 pkt. 

20. KradzieŜ  30 – 50 pkt. 
21. Brak mundurka szkolnego  5 pkt. 

         
Nauczyciel – wychowawca posiada zeszyt uwag, do którego on i nauczyciele uczący wpisują 
swoje uwagi i spostrzeŜenia odnośnie poszczególnych uczniów. Uczniowie dbają o to, aby 
wychowawca wpisywał wszystkie uwagi pozytywne świadczące o ich zaangaŜowaniu. 
Przyznane punkty nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym na str. 102, 103. 

7. Ocena z zachowania nie moŜe mieć wpływu na: 
1) oceny z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenia szkoły. 

             Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca w oparciu 
o opracowany regulamin po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
Na początku roku szkolnego wychowawca jasno przedstawia uczniowi: 

- kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania i jaki jest udział uczniów w 
ocenie zachowania, 

- co wpływa na podwyŜszenie lub obniŜenie oceny, 



- jaka jest moŜliwość poprawiania oceny. 
8. Rada pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyŜszej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z 
rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

9. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyŜszej, a 
uczeń klasy programowo najwyŜszej w danym trybie nie kończy szkoły  

 
Egzamin poprawkowy 

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

rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, moŜe zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach 
rada pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 
edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 
ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 
skład komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako 
przewodniczący komisji,  

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako 

członek komisji, 
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne moŜe być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 
uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niŜ do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę, z zastrzeŜeniem ust.13. 

9. Uwzględniając moŜliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada 
pedagogiczna moŜe jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem, Ŝe zajęcia te są zgodne ze szkolnym planem 
nauczania realizowane w klasie programowo wyŜszej. 

 
 



Egzamin klasyfikacyjny 
 

1. Uczeń moŜe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeŜeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna moŜe 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieŜ uczeń  
1) realizujący indywidualny tok lub program nauki, 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 
szkołą nie ustala się oceny zachowania. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin 
klasyfikacyjny  z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki 
oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami  (prawnymi 
opiekunami). 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punktach 2, 3 i 4.1, 
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 
dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ucznia spełniającego obowiązek 
szkolny lub nauki poza szkołą dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – 
jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy, 

             Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, których uczeń moŜe zdawać egzaminy w ciągu 
jednego dnia. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 
– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 
- imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w punkcie 8, a w przypadku 

ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą skład komisji, 
- termin egzaminu, 
- zadania (ćwiczenia ) egzaminacyjne, 
- wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. 

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

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 
przebiegu  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

    
 



Tryb odwoławczy 
 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)  mogą zgłosić zastrzeŜenia do dyrektora 

szkoły, jeŜeli uznają, Ŝe roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone w 
terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, Ŝe roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 
komisję, która: 

- w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

       3.   Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
 4.    W skład komisji wchodzą: 

1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze- jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 
2)   W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:    
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 
d) pedagog, 
e) psycholog, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moŜe być niŜsza od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,  z wyjątkiem 
niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
która moŜe być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:   
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 



a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

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

7.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym  
       mowa w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym terminie,  
       wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
8. Przepisy z punktów 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z tym Ŝe termin do zgłoszenia zastrzeŜeń wynosi 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez 
komisję jest ostateczna. 

 
Warunki uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
   
1.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do 3 dni od daty konferencji     
        klasyfikacyjnej mogą zgłaszać zastrzeŜenia do dyrektora szkoły, jeŜeli uznają, Ŝe roczna    
        (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie jest zgodna z    
         uzyskiwanymi ocenami cząstkowymi oraz umiejętnościami i wiadomościami ucznia. 
2.     W przypadku pozytywnego ustosunkowania się do podania dyrektor szkoły wyznacza   
         termin i powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego. 
3.     Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niŜ na trzy dni przed końcem roku   
         szkolnego. 
4.     W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, 
d) wychowawca klasy. 

5.    Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 3 lit. b moŜe być na własną prośbę zwolniony z   
       prac komisji. 
6.    Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z  
       plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin   
       powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 
7. Zagadnienia do egzaminu sprawdzającego opracowuje nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne. 
8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę. Do protokołu załącza się 
pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego 
w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w terminie innym, wyznaczonym   
przez dyrektora szkoły. 

10.  Ustalona przez komisję oczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych    
nie moŜe być niŜsza od ustalonej wczesnej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która moŜe być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  



11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do trzech dni od daty 
konferencji klasyfikacyjnej, mogą do dyrektora szkoły zgłaszać zastrzeŜenia do rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

12. Ocenę zachowania ustala wówczas Rada Pedagogiczna w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos wychowawcy 
klasy. Ustalona ocena jest ostateczna. 

13. Ustalona przez głosowanie roczna (semestralna) ocena zachowania nie moŜe być niŜsza 
od ustalonej wcześniej. 

14.   Uczeń kończy szkołę podstawową: 
 1)     jeŜeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
programowo najwyŜszej (semestrze programowo najwyŜszym) oraz roczne (semestralne) 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niŜszych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyŜsze od 
oceny niedostatecznej. 
2)    W przypadku szkoły podstawowej – jeŜeli ponadto przystąpił odpowiednio do   

         sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej. 
15.  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróŜnieniem, jeŜeli w wyniku klasyfikacji   
  końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej   
   4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 
Ustala się następujące zasady dokumentowania osiągnięć ucznia 

 
1.    W klasach I – III bieŜące postępy uczniów dokumentuje się w dzienniku lekcyjnym z  
       zastosowaniem przyjętej skali. 
2.    Od klasy I prowadzi się klasowe zeszyty uwag, w których nauczyciele odnotowują  
       pozytywne i negatywne uwagi  o zachowaniu. 
3.    Co dwa  miesiące wychowawca z uczniami na podstawie zeszytu uwag  i własnej  
       obserwacji analizują zachowanie ucznia. Nauczyciele na bieŜąco odnotowują pozytywne  
       przejawy zachowania wpisują  je do dziennika lekcyjnego. 
4.    Nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują systematycznie bieŜącej oceny osiągnięć  
       edukacyjnych ucznia, a oceny zgodne z określoną skalą dokumentują w dzienniku  
       lekcyjnym. Oceny bieŜące wpisuje się do zeszytu przedmiotowego ucznia i podaje do  
       wiadomości uczniów. 

 
Terminy związane z organizacją roku szkolnego 

 
 1.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw      
        świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku      
        szkolnego. 
 2.  Termin rekolekcji wielkopostnych ustala się z księdzem proboszczem i nauczycielami    
       religii. 
 3.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego (dwa  
       semestry) w styczniu, w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. 
 4.  W ramach oceniania zewnątrzszkolnego przeprowadza się w szkole sprawdzian po klasie    

    VI w terminie ustalonym przez OKE. 
 5.   Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych (zgodnie z terminarzem). 
 6.   Terminy uroczystości imprez szkolnych określa  opracowany kalendarz. 

 
 



System motywacyjny 
 

    1.   Po kaŜdym semestrze wyróŜnia się uczniów osiągających najwyŜsze wyniki  w nauce i  
          zachowaniu. Uczniowie ci otrzymują pochwałę dyrektora szkoły w obecności innych   
          uczniów, dyplomy oraz nagrody ksiąŜkowe. 
   2.   Uczniów osiągających sukcesy wyróŜnia się na spotkaniach rodziców. 
   3.   Uczestnicy konkursów przedmiotowych, sportowych, plastycznych, muzycznych,     
         recytatorskich otrzymują  pochwałę dyrektora szkoły oraz nagrody rzeczowe. 
   4.   Laureaci konkurów na szczeblu wojewódzkim  korzystają z dopłat do wycieczek        
         organizowanych przez szkołę (budŜet  Rady Rodziców).  
 

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania 
    
    1.   Po pierwszym semestrze na posiedzeniu rady pedagogicznej dokonuje się w oparciu o    
          ankiety przeprowadzone wśród dzieci i rodziców analizy funkcjonowania przyjętego     
          wewnętrznego systemu oceniania. 
   2.    O wszystkich zmianach wprowadzonych do wewnątrzszkolego systemu oceniania   
          informuje   się na bieŜąco uczniów i ich rodziców. Wnioski i propozycje uczniów i  
           rodziców są uwzględniane przy ewaluowaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

3.  Na posiedzeniu sierpniowej rady pedagogicznej dokonuje się analizy wyników  
      przeprowadzonych egzaminów poprawkowych. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ III 
 

Organy szkoły 
 

§ 10 
 
1.    Organami szkoły są: 

- Dyrektor Zespołu  
- Rada Pedagogiczna 
- Rada Rodziców Zespołu 
- Samorząd Uczniowski Zespołu 

2.     Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.  
3.     Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę  
        zgodnie z przepisami art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty     
        (Dz.U.Nr 95, poz. 425, z późniejszymi zmianami).  
4.     Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieŜącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje 
ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, 

podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, 
6) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

5.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i  
         pracowników nie będących nauczycielami. 

                                
Decyduje w sprawach 

 
1) zatrudniania i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły, 

14.  Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu nie  
       rzadziej niŜ 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego    
       nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły. 
15.  Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą     
        rodziców, samorządem uczniowskim,  samorządem terytorialnym, organizacjami    
       społecznymi oraz organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły. 

 
Rada Pedagogiczna 

 
§ 11 

 
     1.   Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy  
             pedagogiczni. 



 2.   Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły. 
 3.   W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej    
       przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej zaproszone osoby –   
       mają one głos doradczy. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością   

głosów w obecności co   najmniej połowy członków. 
6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w kaŜdym okresie (semestrze)  w związku z zatwierdzeniem  wyników 
klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu  rocznych zajęć szkolnych oraz w 
miarę bieŜących potrzeb.  Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 
prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są 
protokołowane. 

8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby 
naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a takŜe nauczycieli i innych pracowników 
szkoły. 

9. Do kompetencji rady pedagogicznej naleŜy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
2) uchwalenie regulaminu własnej działalności, 
3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole, 
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego, 
6) przygotowanie projektu i uchwalenie statutu szkoły albo jego zmiany, 
7) moŜe wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, 
8.    Rada pedagogiczna opiniuje:    

1) arkusz organizacyjny szkoły,   
2) tygodniowy rozkład zajęć w szkole  
3) decyzje dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na 

działalność szkoły, 
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróŜnień, 
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Dyrektor moŜe wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeŜeli stwierdzi, Ŝe są 
one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie tym niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 
Samorząd Uczniowski 

 
§ 12 

 
1.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 
2.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez   
       ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są   
       jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
3.    Samorząd moŜe przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we  



       wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw  
       uczniów takich jak: 

1) prawo zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
3) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a moŜliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami  organizacyjnym i w 
porozumieniu z dyrektorem, 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,  
6) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej w części obrad rozpatrujących 

problemy wnoszone przez uczniów. 
 

Rada Rodziców 
 

§ 13 
 
1.    Rada Rodziców Zespołu stanowi  reprezentację wszystkich rodziców i uczniów. Nie   
       zachowuje się odrębności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Publicznego    
       Gimnazjum 
2.    W skład rady rodziców Zespołu wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych  
       wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
3.    Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie moŜe być sprzeczny ze  
       statutem szkoły. 
4.    Kompetencje rady rodziców: 

1) rada rodziców moŜe występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z 
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

2) współudział w wychowaniu oraz realizacji  zadań opiekuńczych szkoły, 
a) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego 

szkoły, programu profilaktyki,  
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania oraz szkolnego zestawu programów nauczania, 
3)  organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie i środowisku lokalnym, 
4) podejmuje działania na rzesz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą, 
5) gromadzi takŜe własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł, 
6) zasady wydatkowania funduszy określa regulamin opracowany przez radę rodziców 

(środki te w róŜnych formach z powrotem wracają do dzieci) 
7) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu 

 
Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposobów rozwiązywania  

sporów pomiędzy nimi: 
 

§ 14 
 

1.   Zapewnienie kaŜdemu z nich moŜliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji  



      w granicach swoich kompetencji określonych ustawą. 
2.    Zapewnienie bieŜącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i  
       planowanych działaniach i decyzjach. 
3.    Wymiana informacji  o podejmowanych działaniach lub decyzjach odbywa się na  
       szczeblu przewodniczących organów szkoły. 
4.    JeŜeli uchwały organów są sprzeczne z prawem dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie  
  i w terminie do czternastu dni uzgadnia z przewodniczącym organu sposób postępowania 

w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia dyrektor przekazuje 
sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącego szkołę. 

5.    KaŜdy spór jest rozstrzygany na zasadach negocjacji, porozumienia wzajemnego  
       poszanowania stron. 

 
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

 
§ 15 

 
1.   Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i 
szkole, 

2) znajomości przepisów dotyczących  oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów, 

3) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 
dzieci, 

4) wyraŜania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 
temat szkoły, 

5) informacje o dziecku rodzice maja prawo zdobyć na stałych spotkaniach z 
nauczycielami organizowanych w listopadzie, styczniu i kwietniu oraz na spotkaniach 
doraźnych organizowanych przez nauczyciela lub rodziców w razie potrzeby. 

 
                                                                      § 15 

 
W Zespole Szkół utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 
 
Zadania wicedyrektora szkoły 
 
� zastępuje dyrektora zespołu w przypadku jego nieobecności, 
� nadzór nad opracowaniem i realizacją planu pracy szkoły, programu wychowawczego i 

profilaktyki, 
� nadzór nad pracą zespołów:  przedmiotów humanistycznych, przedmiotów matematyczno 

– przyrodniczych, wychowawców klasowych, 
� nadzór nad pracą wychowawców klas, organizacji szkolnych, pedagoga szkolnego, 
� nadzór nad organizacją imprez i uroczystości szkolnych,  
� organizowanie pracy dydaktycznej szkoły i organizowanie zastępstw za nieobecnych 

nauczycieli, 
� układanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 

ucznia oraz organizacji pracy szkoły, 
� nadzór nad realizacją programów nauczania, 
� prowadzenie nadzoru nad dokumentacją szkolną (dzienniki, arkusze ocen) 
� nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego, prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku 

szkolnego, 



� opracowanie planów dyŜurów nauczycieli przed lekcjami podczas przerw , po lekcjach i 
nadzór nad realizacją 

� nadzór nad konkursami przedmiotowymi i innymi  organizowanymi  przez szkołę 
� odpowiada słuŜbowo jak kaŜdy nauczyciel przed dyrektorem zespołu szkół, radą 

pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział IV 
 

Organizacja szkoły 
 

§ 17 
 
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

 
§ 18 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z 
uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia kaŜdego roku. Arkusz 
organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusz organizacji szkoły dyrektor szkoły, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 

 
§ 19 

 
    1.   Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone w 
systemie klasowo– lekcyjnym. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 – 60 minut zachowując ogólny tygodniowy 
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te 
zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

5. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 
- szkolny zestaw programów nauczania 
- program wychowawczy szkoły 

         
§ 20 

 
1. Oddział moŜna dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 
ćwiczeń w tym laboratoryjnych. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 
oddziałach liczących powyŜej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, 
w oddziałach liczących powyŜej 30 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niŜ 24 uczniów lub mniej niŜ 30 
uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa wyŜej moŜna dokonać za zgodą 
organu prowadzącego szkołę. 



4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących 
od 12 do 26 uczniów. 

5. Liczba uczestników kół zainteresowań i zespołów oraz innych zajęć nadobowiązkowych 
finansowanych z budŜetu szkoły nie moŜe być niŜsza niŜ 15 uczniów (zajęcia te 
prowadzone będą w ramach posiadanych środków finansowych). Liczba uczestników 
zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekroczyć 12 osób. 

6. Dla uczniów mających trudności w nauce tworzone są zespoły wyrównawcze w klasach I 
– III do 2 godz. tygodniowo. 

 
§ 21 

 
1. Szkoła zapewnia wszystkim chętnym uczniom spoŜywanie ciepłych posiłków w stołówce 

szkolnej w postaci obiadu oraz dla wszystkich uczniów szklankę herbaty i organizuje 
drugie wspólne śniadania. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w 
porozumieniu z radą rodziców. Dla uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki 
dyrektor wnioskuje do GOPS –u w Łańcucie o refundowanie opłat ponoszonych w 
stołówce. 
 

§ 22 
 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, słuŜącą do realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczych  i rozwoju zainteresowań uczniów,  doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczyciela, spopularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 
rodzice. 

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej znajduje się na II piętrze budynku szkoły. 
4. Prace organizacyjne biblioteki obejmują: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 
- opracowanie techniczne, klasyfikowanie według obowiązującego systemu     
      klasyfikacji, 
2) selekcję zbirów (materiałów zbędnych, zniszczonych) przy współudziale komisji, 

zgodnie z obwiązującymi przepisami zawartymi w zarządzeniach ministra kultury 
i sztuki, 

3) konserwację zbiorów przed przedwczesnym zuŜyciem (oprawa ksiąŜek 
dokonywanie napraw w warunkach szkolnych), 

4) organizację warsztatu informacyjnego: 
- wydzielanie księgozbioru podręcznego, 
- prowadzenie katalogów, 
5) organizację udostępnienia zbiorów: 
- bibliotekarz udostępnia zbiory 4 razy w tygodniu w godz. od 800 – 1400, 
- zasady wypoŜyczenia ksiąŜek i zbiorów specjalnych oraz korzystanie z nich 

normują regulaminy wypoŜyczalni, 
- wypoŜyczanie indywidualne do domu obejmuje wszystkich uczniów szkoły, 
- istnieje wolny dostęp czytelników do półek, 
- bibliotekarz prowadzi zapis wypoŜyczeń umoŜliwiających kontrolę obiegu 

materiałów bibliotecznych, 
- bibliotekarz prowadzi statystykę dzienną i okresową słuŜącą sprawozdawczości i 

ocenie efektywności pracy biblioteki oraz aktywności czytelniczej, 
6) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną: 



- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki, 
- uzgadnianie wydatków biblioteki za rok kalendarzowy, 
- sprawozdanie z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej zawierające m.in. ocenę 

stanu czytelnictwa i wynikające stąd wnioski, 
- udział nauczyciela – bibliotekarza w kontroli księgozbioru i odpowiedzialności za 

stan majątkowy i dokumentację biblioteki, 
- przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki (przy zmianie nauczycieli 

bibliotekarzy), 
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczego – uczniów 

5. Finansowanie biblioteki: wydatki biblioteki szkolnej są pokrywane z budŜetu szkoły. 
Mogą teŜ być uzupełniane dotacjami rady rodziców i innych ofiarodawców. 

  
Zbiory biblioteki obejmuj ą: 

               
1) wydawnictwa informacyjne (słowniki, encyklopedie, roczniki statystyczne, 
2) programy szkolne dla nauczycieli, 
3) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania, lektury 

uzupełniające, 
4) literaturę popularnonaukową i naukową, 
5) wybrane pozycje z literatury pięknej, czasopisma dla dzieci i czasopisma 

przedmiotowo – metodyczne, 
6) inne czasopisma potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. Pomocy merytorycznej i 
instruktaŜowo – metodycznej udzielają doradcy metodyczni biblioteki. 

 
§ 23 

 
1. Dla uczniów, którzy dojeŜdŜają do szkoły z Albigowej Honie, Albigowa Granica i dla 

tych, którzy muszą dłuŜej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 
szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły. 
3. Świetlica jest czynna od 950 –1530.  
4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. 
5. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i liczy nie mniej niŜ 25 

uczniów. 
6. Świetlica realizuje swoje zadania wg. rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły oraz tygodniowego rozkładu zajęć. 
 

§ 24 
 
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposaŜeniem, 
2) bibliotekę szkolną, 
3) pomieszczenie świetlicy szkolnej, 
4) gabinet pielęgniarki szkolnej, 
5) archiwum, 
6) izbę pamięci, 
7) salę gimnastyczną, 
8) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, 
9) zespół urządzeń sportowych i rekreacji, 



ROZDZIAŁ V 
 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 25 
 
1.   W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych administracyjnych i  
      pracowników obsługi. 
2.   Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust, 1 
określają  
      odrębne przepisy Ministra Oświaty. 

 
§ 26 

 
1.    Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania wychowania i opieki w   
       przydzielonych mu klasach (grupach) wg. Jego najlepszej wiedzy i woli, realizacja zadań  
       organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły, a takŜe dbałość o pomoce  
      dydaktyczno – wychowawcze o sprzęt szkoły. 
2. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa 

na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę. 
3. Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a 

więc doskonalenia zawodowego w dostępnych formach. 
4. Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań. 
5. Obowiązkiem nauczyciela jest bezstronność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe 

traktowanie wszystkich uczniów. 
6. Udzielanie pomocy w przezwycięŜeniu niepowodzeń szkolnych. 
 

§ 27 
 
1.   Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w       
      szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających  rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów, 
3) podejmowanie działań umoŜliwiających  rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej. 
2.    Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką kaŜdego wychowanka, 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

- róŜne formy Ŝycia zespołowego, rozwijającego jednostki w integrujący zespół 
uczniowski, 

- ustala treści i formy zajęć tematycznych do dyspozycji wychowawcy w kl. IV – 
VI, 

- uczestniczy z wychowankami podczas spoŜywania drugiego śniadania w szkole, 
omawia sprawy waŜne i inne bieŜące problemy klasy. 

3.  Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując  
        ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a takŜe wobec tych, którym potrzeba     
        jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uzdolnionych jak i mających róŜne  
        trudności i niepowodzenia w nauce).  
4.  Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 



1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci  
2) współdziałania z rodzicami tzn. okazywanie im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 
działaniach, 

3) włączania ich w sprawy Ŝycia klasy i szkoły. 
5. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc  psychologiczno –  
       pedagogiczną, zdrowotną i inną. 
6. Wychowawcy klas organizują spotkania z rodzicami jeden raz na miesiąc, na których 

informują rodziców o problemach wychowawczych zespołu, a takŜe informują rodziców 
o wynikach w nauce i zachowaniu. W razie potrzeby odwiedzają uczniów w domu.   

7. Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 
pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie, lekarza i higienistki 
szkolnej oraz dyrektora szkoły.    

 
§ 28 

 
1.    W szkole utworzone są stanowiska niepedagogiczne: 

1) sekretarz szkoły, 
2) intendent, 
3) kucharki, 
4) sprzątacze, 
5) konserwator. 

6. Obowiązki sekretarza  szkoły: 
1) przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz naleŜyte przechowywanie akt 

szkolnych, 
2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 
3) ewidencjonowanie pomocy i sprzętu szkolnego do ksiąg inwentarzowych, 
4) prowadzenie gospodarki magazynowej, przyjmowanie i wydawanie środków 

materialnych i pomocy naukowych,  
5) rozliczanie inwentarza szkolnego  -  inwentaryzacja. 

7. Obowiązki intendenta: 
1) dokonywanie zakupów do kuchni i jego magazynowanie, 
2) prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów towarów Ŝywnościowych, 
3) sporządzanie raportów Ŝywieniowych. 

8. Obowiązki sprzątacza: 
1) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach. 

9. Obowiązki kucharek: 
1) przygotowanie produktów do sporządzania posiłków, 
2) gotowanie obiadów, 
3) utrzymanie czystości w kuchni. 

10. Obowiązki konserwatora: 
1) prace konserwacyjno – naprawcze, 
2) nadzór nad kotłem c.o. i pomieszczeniem kotłowni, 
3) inne prace zlecone przez dyrektora. 

 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ VI 
 

Uczniowie szkoły 
 

§ 29 
 
1.    Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku Ŝycia. 
2.   Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku   
      kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie  
      dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 18 roku Ŝycia. 
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej moŜe takŜe rozpocząć dziecko, które 

przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeŜeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 
podjęcia nauki szkolnej. 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu 
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

5. W przypadkach uzasadnionych waŜnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez 
dziecko obowiązku szkolnego moŜe być odroczone nie dłuŜej jednak niŜ o jeden rok. W 
przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego moŜe być 
odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 10 lat. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej 
w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej. 

6. Zapisy dzieci do szkoły (do klasy pierwszej) odbywają się w kwietniu,  
7. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum. 
8. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, moŜe zezwolić na spełnienie przez dziecko 

obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające 
obowiązek szkolny w tej formie moŜe otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych 
klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów 
klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę 
spełniania obowiązku szkolnego. 

9.  Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się równieŜ udział dzieci i młodzieŜy  
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – 
wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 30 

       
Prawa i obowiązki ucznia 

 
1.    Uczeń ma prawo: 

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

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności w sprawach: 

- osobistych, rodzinnych i koleŜeńskich (nie ośmieszanie przezwiskami, zachowanie 
dyskrecji w krępujących sprawach rodzinnych), 

3) nauki, wychowania, wypoczynku i ochrony zdrowia, 
4)   podmiotowego, Ŝyczliwego traktowania w procesie dydaktyczno –  

             wychowawczym, 



     5)   systematycznego rozszerzania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, zdolności i  
          zainteresowań, 
     6)  pomocy w przypadku trudności w nauce, w wyborze kierunku dalszego   
          kształcenia, pomocy materialnej w szczególnych przypadkach losowych, 
     7)  opieki lekarskiej i poradnictwa psychologicznego, 

 8)  korzystania, z pomieszczeń szkolnych: 
- pracowni przedmiotowych w czasie lekcji oraz innych dodatkowych zajęć i imprez 

klasowych pod opieką nauczyciela, 
- zebrania organizacji uczniowskich mogą odbywać się w wolnych od zajęć klasach 

za wiedzą opiekuna pracowni i z udziałem opiekuna organizacji, 
- z sali gimnastycznej, boisk sportowych i sprzętu sportowego uczniowie mogą 

korzystać w czasie lekcji kultury fizycznej, 
- zajęć pozalekcyjnych oraz rekreacyjnych pod opieką nauczyciela lub instruktora  

prowadzącego, 
- ze świetlicy mogą korzystać uczniowie: dojeŜdŜający, oczekujący na autobus i inni 

zgodnie z regulaminem, oraz spoŜywający posiłki lub dzieci bez opieki rodziców 
(praca), 

- z biblioteki szkolnej zgodnie z regulaminem, 
9)   uczestniczenia w organizowanych formach wypoczynku wakacyjnego i ferii    
      szkolnych, 
      a)   na okres przerw świątecznych i ferii szkolnych nie zadaje się prac domowych 
10) swobody wyraŜania myśli, przekonań w szczególności dotyczących Ŝycia szkoły, 

a takŜe światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych 
osób, 

11) wpływania na Ŝycie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 
organizacjach działających w szkole, 

12) uczeń ma prawo do składania egzaminu poprawkowego i sprawdzającego, 
13) sprawiedliwej, obiektywnej  i bieŜącej jawnej oceny za wiadomości i 

przygotowanie się do lekcji oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
14) reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych imprezach zgodnie ze swoimi moŜliwościami i umiejętnościami. 
15) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem  o pisemnych sprawdzianach; w 

ciągu dnia moŜe się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie  więcej 
niŜ trzy 

 
Uczeń ma obowiązek: 

 
1.     Systematycznie  uczęszczać na lekcje i zajęcia nadobowiązkowe do których zgłosił się  
        na początku roku. Nieobecność ucznia usprawiedliwiają rodzice (opiekunowie)    
        osobiście, pisemnie lub telefonicznie w ciągu 7  dni. 
2.    Punktualnie przychodzić do szkoły: 

-     uczniowie dojeŜdŜający przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć oczekują w 
świetlicy, 

3.   Aktywnie uczestniczyć z zajęciach lekcyjnych i rzetelnie przygotować się do lekcji. 
4.    Kulturalnie i godnie zachowywać się w szkole, w drodze do szkoły, autobusie i kaŜdym   
       miejscu publicznym,  Uczeń nie moŜe brać udziału w publicznych  imprezach  
       rozrywkowych po godzinie 20 – ej (dyskoteki, zabawy, filmy dla dorosłych)  
5.   Wypełniać polecenia nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły, przestrzegać    
      obowiązkowych regulaminów i zarządzeń władz szkolnych, postanowień Samorządu    
       Uczniowskiego i Statutu Szkoły. 



11. Rzetelnie wywiązywać się z obowiązków dyŜurnych klasowych i szkolnych, 
12. W razie nieobecności w szkole ma obowiązek przepisać notatki lekcyjne ze wszystkich 

przedmiotów w ciągu tygodnia. 
13. Uczniowie nie mogą samodzielnie wchodzić do pokoju nauczycielskiego po klucz i 

dziennik. 
14. Okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły poprzez pozdrowienie i ukłon w 

szkole i miejscu publicznym.    
15. Dbać o piękno  mowy ojczystej, mówić poprawnym językiem, nie uŜywać wulgaryzmów 

i zwracać uwagę innym. 
16. Przestrzegać zasad kultury współŜycia, przeciwstawiać się brutalności, stawać w obronie 

krzywdzonych, słabych, szanować przekonania innych. 
17. Szanować godność kolegi, dochować tajemnic z wyjątkiem gdyby to groziło zdrowiu i 
Ŝyciu powierzającemu, naprawić krzywdy drugiemu człowiekowi. 

18. Dbać o bezpieczeństwo własne, higienę i zdrowie: 
 
� Przestrzegać przepisów bhp w szkole, w drodze do szkoły, na boisku sportowym, sali 

gimnastycznej, pracowniach, na przystanku autobusowym, 
� W czasie przerw nie wychodzić poza teren szkoły, 
� Nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie uŜywać narkotyków, 
� Dbać o czystość i schludny wygląd, mieć odpowiednią i czystą fryzurę tak utrzymaną, aby 

nie przeszkadzały w nauce i pracy, 
� Troszczyć się o leczenie zębów głównie w czasie ferii, wakacji, po lekcjach, w razie 

konieczności zwolnić się u wychowawcy, 
� Nosić obowiązujący strój szkolny. Z obowiązku tego uczeń zwolniony jest podczas 

wycieczek szkolnych . 
� Z okazji szkolnych uroczystości obowiązuje strój odświętny (bluzka biała, koszula, 

granatowa spódnica, spodnie), 
� W czasie zabawy obowiązuje strój dowolny, 
� W szkole obowiązuje obuwie zastępcze, przechowywane w woreczku w szatni, 
� Szanować mienie społeczne: podręczniki, meble, sprzęt szkolny, pomoce naukowe, we 

właściwy sposób korzystać z urządzeń  sanitarnych. Za wyrządzone szkody koszt 
naprawy pokryją rodzice. Znalezione rzeczy naleŜy oddać wychowawcy lub dyrekcji. 

19. Zachowywać czystość pomieszczeń szkolnych, brać udział w organizowanych pracach 
porządkowych, 

20. Dbać o ład i porządek swojej klasy oraz atmosferę w niej panującą. 
21. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w szkole warunków korzystania z 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 
 

§ 31 
 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów 
 
1.     Rodzaje nagród: 

a. pochwała nauczyciela lub wychowawcy klasy wobec klasy, 
b. pochwała dyrektora wobec klasy, 
c. pochwała dyrektora wobec szkoły,  
d. przyznanie dyplomu, 
e. przyznanie nagrody ksiąŜkowej, 
f. umieszczenie nazwisk uczniów wyróŜnionych w specjalnej gablocie,  
g. list pochwalny dla rodziców, 



h. świadectwo ukończenia klasy z wyróŜnieniem oraz ukończenia  szkoły z 
wyróŜnieniem otrzymuje uczeń, jeŜeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji 
średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

 
 
2.     Rodzaje kar: 

1) upomnienie udzielone przez nauczyciela, wychowawcę, lub dyrektora szkoły w 
indywidualnej rozmowie  z uczniem lub w obecności jego rodziców, 

2) nagana udzielona przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły w 
obecności jego rodziców, 

3) obniŜenie oceny z zachowania,  
4) zakaz okresowego uczęszczania w zajęciach kulturalno – rozrywkowych 

organizowanych przez szkołę, w porozumieniu z rodzicami, 
3.     Uczeń ma prawo odwołać się od zastosowanej wobec niego kary w terminie 7 dni od jej           
        zastosowania: 

1) od kary udzielonej przez wychowawcę lub innego nauczyciela przysługuje 
odwołanie do dyrektora szkoły, które dyrektor rozstrzyga w ciągu 14 dni, 

2) od kary udzielonej przez dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do organu 
prowadzącego szkołę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ VII 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 32 
 
Do składników majątkowych Zespołu Szkół w Albigowej naleŜą działki oznaczone numerami  
� 2058 o pow. 0,41 ha wraz z zabudowaniami, 
� 2055 o pow. 0,10 ha, 
� 2059 o pow. 0,01 ha, 
� 2060 o pow. 0,33 ha, 
� 3116 o pow. 0,04 ha 
 

§ 33 
 
1.     Szkoła uŜywa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7. Obsługa finansowo – ekonomiczna szkoły jest zorganizowana przez Zespół 

Administaracyjno – Finansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut. 
8. Dyrektor sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego 

oraz nad urządzeniami instalacyjnymi. Przyjmuje odpowiedzialność materialną za 
powierzony majątek szkolny. 

9. KaŜdemu pracownikowi szkoły powierza się pomieszczenia , sprzęt i pomoce naukowe   
na które składa oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. 

10. Fundusze Rady Rodziców  powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności rady, 
ze składek rodziców oraz innych źródeł. 

11. Fundusze Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie z rocznym planem finansowym. 
12. Gospodarkę finansową i rachunkową Rady Rodziców prowadzi się według instrukcji 

MEN z dnia 24.10.1973 r. Nr EO-F3-010-31/73 oraz regulaminem Rady Rodziców. 
13. Zgromadzone fundusze przechwytywane są na koncie BS w Łańcucie.  
14. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Rady Rodziców ponosi skarbnik, 

przewodniczący i dyrektor szkoły. 
 

§ 34 
 
Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny 
       

§ 35 
 
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


