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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU: 
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 42 ust. 1; art. 

52 ust. 2; art. 58 ust. 6. 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624) z późniejszymi zmianami. 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych. (Dz. U. Nr 31, poz.208). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69). 

6. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 
1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 

7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 
977). 

9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013r. 
poz. 532). 

10. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki Zasady 
prowadzenia zajęć religii i etyki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2014 r. poz. 478). 

11. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135). 
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009r. . zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 
organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 218, poz. 1696). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 Nr 57, poz. 
358). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 Nr 135, 
poz. 1516). 

15. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 81, poz. 889 
z późniejszymi zmianami). 

16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 
z późniejszymi zmianami). 

17. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 
z późniejszymi zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001 Nr 101, poz. 1095). 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. z 2001 r. Nr 
145, poz. 1624). 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek (Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 104). 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 
188, poz. 1582).  

22. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. 
U.z 2015 r., poz. 357) jako podstawa do zmian w statutach szkół.  

23. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 100, poz. 908) 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. 
U. 2005 Nr 52, poz. 466). 
 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-poz.-2156-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-poz.-2156-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_42_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-poz.-2156-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_52_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-poz.-2156-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_52_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2015-poz.-2156-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_58_u_6_p_0_l_0_i_0
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/9ccbb24fca41c4aec12567ae002a59a3/042ca4cf74c549d9c1256657004de914?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/9ccbb24fca41c4aec12567ae002a59a3/c4c59e3c2a6cc735c1256657004e0e81?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/9ccbb24fca41c4aec12567ae002a59a3/c4c59e3c2a6cc735c1256657004e0e81?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/9ccbb24fca41c4aec12567ae002a59a3/c77df6c8bee4355ac1256b13003c30c9?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/9ccbb24fca41c4aec12567ae002a59a3/c77df6c8bee4355ac1256b13003c30c9?OpenDocument
http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/9ccbb24fca41c4aec12567ae002a59a3/c77df6c8bee4355ac1256b13003c30c9?OpenDocument
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http://isip.sejm.gov.pl/prawo.nsf/9ccbb24fca41c4aec12567ae002a59a3/38f69867b16822e6c1256ad5002a0086?OpenDocument
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Rozdział I 

NAZWA I TYP SZKOŁY 
 

§ 1. 
1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego. 
2. Szkoła mieści się w Sosnowcu przy ul. Zagłębiowskiej 25. 
3. Szkole nadał imię organ prowadzący na wspólny wniosek organów szkoły. 

 
§ 2. 

1. Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu, zwana dalej szkołą, jest placówką publiczną. 
2. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Sosnowiec. 
3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 
4. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez gminę, prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu 

o odrębne przepisy. 
5. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą nie kolidującą z podstawowymi celami statutowymi. 

 
§ 3. 

Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat i obejmuje dzieci i młodzież podlegającą powszechnemu obowiązkowi 
szkolnemu. 

 
 

Rozdział II 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
§ 4. 

1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej, 
2) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 
3) umożliwia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z potrzebami 

i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności 
światopoglądowej i wyznaniowej, 

4) umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie 
i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

2. Realizacja celów szkoły zapewnia uczniom w szczególności: 
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, 
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej 

kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 
3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, 

funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.), 
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób 

integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 

3. Szkoła umożliwia uczniom kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób 
lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki 
do nabywania następujących umiejętności: 
1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej 

odpowiedzialności, 
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia 

i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do 
publicznych wystąpień, 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania 
indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną, 
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 
7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. 
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§ 5. 
1. Realizacja zadań szkoły zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności: 

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, 
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 
w świecie, 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej 
edukacji na danym etapie, 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, 
godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie 
z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych, 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości 
ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do 
życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego 
i kształtowania postaw patriotycznych, 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości 
oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli 
współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

2. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo, higieniczne warunki nauki i opiekę podczas zajęć edukacyjnych 
obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, a także podczas organizowanych wycieczek i imprez szkolnych 
poprzez: 

1) kontrolę obecności podczas prowadzonych zajęć, 
2) zapoznanie z regulaminami sali gimnastycznej i pracowni, 
3) oznaczenie i zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną, 
4) organizowanie raz do roku próbnego alarmu ewakuacyjnego, 
5) pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw między lekcjami oraz w czasie poprzedzającym 

rozpoczęcie w szkole zajęć, 
6) dostosowanie wymagań i form zajęć wychowania fizycznego do możliwości fizycznych ucznia, 
7) zapewnienie uczniom podczas wycieczek odpowiedniej opieki zgodnie z regulaminem organizowania 

wycieczek szkolnych, 
8) omawianie zasad bezpieczeństwa podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, 
9) zapewnienie pobytu w świetlicy uczniom z klas I - III, a w szczególnych przypadkach uczniom klas IV - VI, 
10) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
11) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł oraz innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju 

wykonywanej przez nich pracy, 
12) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie 

egzaminów na kartę rowerową, 
13) utrzymywanie kuchni, stołówki i urządzeń sanitarnych znajdujących się na terenie szkoły w stanie pełnej 

sprawności i czystości, 
14) organizację zajęć lub imprez szkolnych, a także pobytu ucznia poza terenem szkoły z uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa, 
15) szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści 

niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich programów chroniących. 
3. Ponadto szkoła: 

1) umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
2) umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka, 
3) wdraża do przyszłej pracy przez udział w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 
4) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec 

zagrożeń, 
5) umożliwia realizację obowiązku szkolnego. 

 
 

§ 6. 
Realizacja celów i zadań określonych w Art. 3 i 4 przebiega z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 
ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 
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Rozdział III 

ORGANY SZKOŁY 
 

§ 7. 
1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły 
2) rada pedagogiczna 
3) samorząd uczniowski 
4) rada rodziców 

2. Organy szkoły są powoływane, tworzone zgodnie z zapisami ustawy i opracowanych na jej podstawie 
regulaminów. 

 
§ 8. 

1. Kompetencje dyrektora szkoły: 
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej, 
4) przedkłada radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 
5) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 
6) zatwierdza do użytku szkolnego zestaw programów szkolnych i szkolny zestaw podręczników po 

zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, 
7) organizuje obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły umożliwiając uczniom sprzedaż i zakup 

podręczników na kiermaszu szkolnym, 
8) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
9) opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne szkoły niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania 

(program dydaktyczny, wychowawczy szkoły, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład lekcji), 
10)  realizuje zadania związane z mianowaniem i oceną pracy nauczyciela, opieką nad nauczycielami 

rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi plan rozwoju zawodowego określonych w odrębnych 
przepisach, 

11) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 
aktywne działania prozdrowotne, 

12) przyjmuje uczniów do szkoły oraz prowadzi ich sprawy w oparciu o przepisy Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
13) za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, na wniosek rodziców, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej może zezwolić uczniowi na 
indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela - opiekuna, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

14) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

15) poszerza bazę materialno - techniczną oraz opracowuje projekt budżetu szkoły, 
16) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych. 
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami. 
3. Do zadań dyrektora szkoły należy: 

1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły - zgodnie z odrębnymi przepisami, 
2) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
3) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 
4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 
5) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły, 
6) organizowanie doskonalenia zawodowe kadry pedagogicznej, 
7) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 
8) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela w stosunku do którego wszczęte jest postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczącego naruszenia praw i dobra 
dziecka, 

9) zapewnienie bezpieczeństwo i higienę pracy, 
10) dba o powierzone mienie szkoły, 
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem 
uczniowskim. 

5. Dyrektor szkoły odpowiada za: 
1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania oraz opiekę nad młodzieżą, 
2) właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole,(uchylony z dniem 1IX 2015 r.) 
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3) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu, 
4) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych poza szkołą, 
5) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 
6) stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, 
7) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły, 
8) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej - zgodnie z odrębnymi przepisami, 
9) pieczęcie i druki ścisłego zarachowania. 

 
§ 9. 

Zgodnie z brzmieniem art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora 
oraz stanowisko kierownika świetlicy. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

 
§ 10. 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna , która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
4. Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

organu prowadzącego szkołę oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
5. W posiedzeniach rady mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście z głosem doradczym. 
6. W posiedzeniach rady pedagogicznej w części dotyczącej spraw uczniowskich mogą uczestniczyć 

przedstawiciele samorządu uczniowskiego. 
7. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, 

co określa regulamin rady pedagogicznej. 
8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły - rodziców 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia uczniów do innej (równoległej) klasy, 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  
9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych funkcji 

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, 

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach przeniesienie ucznia do równoległej klasy, 
7) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym. 

10. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut szkoły oraz jego zmiany. 
11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego 

stanowiska kierowniczego w szkole. 
12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
13. Posiedzenia rady pedagogicznej są obowiązkowe i utajnione. 
14. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje i zespoły. 
15. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

 
§ 11. 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Samorząd określa regulamin swojej działalności uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym. 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 
5. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin. 
6. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
7. Rada Samorządu wyłaniana jest z aktywu uczniowskiego w drugim tygodniu września, w wyborach tajnych, 

równych, bezpośrednich zgodnie z demokratyczną ordynacją wyborczą. 
8. Kadencja Rady Samorządu trwa jeden rok szkolny. 
9. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swego samorządu lub odwołania go, jeśli nie 

http://www.oswiata.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-2004-256-2572-u
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spełniałby swoich funkcji lub spełniał je źle. 
10. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję rzecznika praw ucznia. 

11. Samorząd opracowuje na każdy rok szkolny harmonogram swojej działalności, ustala wewnętrzną strukturę 
organizacyjną oraz formy i metody pracy. 

 
§ 12. 

1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły. 
2. Reprezentacja rodziców w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu nosi nazwę Rada Rodziców. 
3. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranych w tajnych wyborach 

spośród rodziców uczniów danego oddziału. 
4. Wybory rady rodziców przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym nie 

później jednak niż do 31 października. 
5. Ogólne zebranie rady rodziców wyłania Prezydium Rady Rodziców. 
6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
7. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programy działania szkoły w zakresie 

wychowania oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 
8. Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą 

Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala 
Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

9. Występowanie rady rodziców do instytucji pozaszkolnych winno uzyskać opinię dyrektora szkoły. 
10. Rada Rodziców opiniuje: 

1) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie 
należy do dyrektora, 

2) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 
3) szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników, jednak ostateczna decyzja należy do rady 

pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę, 
4) wprowadzenie do organizacji szkoły dodatkowych (zajęć edukacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów). 

11. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych 
składek rodziców oraz innych źródeł. 

12. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. 
13. Jeśli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są niezgodne z interesami szkoły dyrektor informuje o tym w ciągu 

7 dni odpowiednio organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego (w zależności od zakresu uchwały lub 
decyzji) z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy. 

 
§ 13. 

1. Organy szkoły działają w ramach kompetencji przyznanych im ustawą i aktami prawnymi wydanymi na jej 
podstawie. 

2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców oraz rada szkoły pracują zgodnie z przyjętymi przez 
siebie regulaminami. 

3. Organy szkoły współpracują ze sobą mając na względzie jak najpełniejszą realizację zadań szkoły. 
4. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi, których nie udało się 

rozstrzygnąć w inny sposób i na innej drodze: 
1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji określonych w statucie szkoły, 
2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 
3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych 

decyzjach i działaniach szkoły, 
4) powołanie Komisji Rozstrzygającej kwestie sporne, 
5) w skład komisji wchodzi dyrektor szkoły oraz po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego, 
6) komisja zbiera się tylko w przypadku zaistnienia sporu. 
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Rozdział IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§ 14. 
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
2.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 
organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz 
opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób 
przekazywania tych informacji. 

 
§ 15. 

1. Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. 
2. Edukacja szkolna w sześcioklasowej szkole podstawowej przebiega w następujących etapach dostosowanych 

do okresów rozwojowych dziecka: 
3. etap I - klasy I-III szkoły podstawowej, 
4. etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej. 
5. Nauczyciele (zgodnie z ww. zadaniami i celami działalności szkoły) tworzą w świadomości uczniów zintegrowany 

system wiedzy, umiejętności i postaw. 
 

§ 16. 
1. Kształcenie uczniów w klasach I-VI sześcioletniej szkoły podstawowej odbywa się w oparciu o podstawę 

programową kształcenia ogólnego, która zwiera: 
1) zadania ogólne szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, 
2) cele edukacyjne, zadania szkoły, treści i osiągnięcia dla w/w dwóch etapów edukacyjnych (klas I-III szkoły 

podstawowej i klas IV-VI szkoły podstawowej), 
3) w zakresie II etapu edukacyjnego zostały one rozpisane zgodnie z przedmiotami nauczania oraz 

wprowadzonymi ścieżkami edukacyjnymi (edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, edukacja 
czytelnicza i medialna, wychowanie do życia w społeczeństwie). 

2. Organizację nauczania i wychowania w szkole regulują następujące dokumenty stanowiące integralną część 
statutu: Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

3. Dydaktyczna działalność szkoły ujęta jest w szkolnym zestawie programów nauczania. 
4. Działania szkoły o charakterze wychowawczym realizowane przez wychowawców i wszystkich nauczycieli są 

opisane w Programie Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programie Profilaktyki. 
5. Szczegółowe zasady oceniania są określone w rozdziale VIII - Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

 
§ 17. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 
szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, najpóźniej do 30 
kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego 
roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników 
zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 
§ 18. 

1. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I - VI. 
2. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

1) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału 
klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba 
uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w art. 61 ust. 3 (25 uczniów). 

2) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w 
ust. 3 oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

3) Liczba uczniów w oddziale klas I – III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 
4) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona zgodnie z pkt. 3 § 18, w szkole można 

zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

5) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt. 3 § 18 może funkcjonować ze zwiększoną 
liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki 
danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania 
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i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 
4. Tworzenie oddziałów, także klas wyrównawczych, sportowych, autorskich itd. oraz ich podział na grupy 

w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa odbywa się corocznie zgodnie 
z obowiązującymi w tym względzie odrębnymi przepisami i możliwościami finansowymi szkoły. 

5. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. 
6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i grono pedagogiczne. 
7. W oddziałach przedszkolnych realizowane są cele i zadania określone podstawą programową wychowania 

przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz cele i zadania przyjęte 
w programie wychowawczym szkoły. 

8. W szkole w miarę potrzeb są prowadzone zajęcia korekcyjno - wyrównawcze organizowane dla uczniów 
mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
rozwojowymi. 

9. W szkole realizowane są zajęcia edukacyjne z „Wychowania do życia w rodzinie” dla klas V i VI. 
 

§ 19. 
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady szkoły, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania 

godziny lekcyjnej (w czasie od 30 do 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na 
podstawie ramowego planu nauczania. 

 
§ 20. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1 ust. 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 
został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa ust. 1 pkt. 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego 
szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, wycieczki i inne formy 
wyjazdowe mogą się odbywać poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, 
międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych. 

4. Zajęcia o których mowa w ust.2 mogą być organizowane w ramach posiadanych środków finansowych. 
5. Liczba uczestników zajęć o których mowa w ust.2 powinna być dostosowana do wieku uczestników, rodzaju 

zajęć. 
 

§ 21. 
1. Zasady informowania o wynikach i postępach w nauce oraz zasady klasyfikacji i promocji do klasy programowo 

wyższej zawarte są w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania. 
2. W klasach I- III ocena zachowania jest oceną opisową. Kryteria oceny opisowej zachowania są zawarte w ZWO. 
3. Zachowanie uczniów w klasach IV- VI określa się stosując skalę ocen, która regulują odrębne przepisy. W szkole 

stosowany jest „Arkusz oceny zachowania” przyjęty przez radę pedagogiczną, rodziców i samorząd uczniowski. 
4. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej bądź niesklasyfikowany może przystąpić do 

egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego, którego zasady są określone w Zasadach Wewnątrzszkolnego 
Oceniania. 

5. W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, 
ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki 
w szkole podstawowej. (uchylony z dniem 1 IX 2015 r.) 

6. Sprawdzian kompetencji w klasie VI jest przeprowadzany według odrębnych przepisów (uchylony z dniem 1 IX 
2015 r.). 

7. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 
§ 22. 

1. Na terenie szkoły organizowane są nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu pogłębienie 
wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwój ich zainteresowań i uzdolnień, wdrożenie do 
racjonalnego spędzania wolnego czasu a przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich 
uczniów. 

2. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są w zależności od potrzeb i możliwości szkoły. 
3. W realizacji zajęć pozalekcyjnych szkoła może współpracować z placówkami naukowymi i kulturalnymi, 
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zakładami pracy oraz z instytucjami działającymi w środowisku (miasto, region). 
4. Liczba uczestników kół zainteresowań i zespołów oraz innych zajęć nadobowiązkowych powinna być 

dostosowana do wieku uczestników, rodzaju zajęć i jest określona odrębnymi przepisami. 
5. Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie przygotowywani są przez prowadzących do konkursów szkolnych, 

międzyszkolnych oraz olimpiad. Pomoc w przygotowywaniu czyniona jest poprzez zajęcia indywidualne, 
wskazania źródeł informacji i dostarczanie dodatkowych materiałów naukowych. 

 
§ 23. 

1. Szkoła współpracuje z zakładami kształcenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami kształcenia nauczycieli. 
Podstawową formą tej współpracy jest przyjmowanie słuchaczy i studentów na praktyki pedagogiczne. 

2. Praktyki pedagogiczne, o których mowa w pkt.1§ 23 organizowane są na podstawie pisemnego porozumienia 
pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej. 

3. Przyjęcie słuchacza lub studenta na praktykę odbywa się za zgodą poszczególnych nauczycieli wyznaczonych 
przez dyrektora szkoły na opiekunów praktykantów. 

 
 

§ 24. 
Nauczanie religii i etyki 

1. Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowym i są prowadzone dla uczniów, których rodzice to 
zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, 
może być natomiast zmieniona. 

2. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w świetlicy 
szkolnej lub bibliotece. 

3. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie etyki 
odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkolnego zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

4. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego 
w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów 
w przypadku innych wyznań. 

5. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 
6. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając 

z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 
7. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi w szkole 

przepisami. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia zgromadzonych danych przed niepowołanym dostępem 
do nich, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu 
odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, jak również wykorzystywania tych danych 
wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych. 

8. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 
9. Uczniowie korzystający z nauki religii/etyki otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie na podstawie 

zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym 
i jest wliczana do średniej ocen, nie wpływa jednak na promocję ucznia. 

10. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem 
prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

11. Na wniosek rodzica dla jego dziecka mogą zostać zorganizowane zajęcia z etyki. Nie ma wymaganej liczby 
uczniów do zorganizowania tych zajęć. 

 
§ 25. 

1. W szkole istnieje biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 
popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

2. Szczegółowe określenie zadań i form ich realizacji, a także zasad współpracy z uczniami, nauczycielami 
i rodzicami (prawnymi opiekunami) zawiera regulamin pracy biblioteki szkolnej, który jest zgodny ze statutem 
szkoły. 

3. Zadaniem biblioteki jest:  
 1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 
 2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 
 3) gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych; 
 4)) prowadzenie działalności informacyjnej; 
 5) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 
 6) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 
 7) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
 8) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania 

z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
 9) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 
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 10) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
 11) organizacja wystaw okolicznościowych. 

4. Pracownicy biblioteki szkolnej corocznie opracowują własny szczegółowy plan pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań w zakresie: 

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji; 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów 

nawyku czytania i uczenia się; 
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

5. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 
 1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

 a) wypożyczanie i udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych, 
 b) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych, 
 c) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory, 
 d) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji, 
 e) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań 

i potrzeb, 
 f) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią 

indywidualny instruktaż, 
 g) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz 

kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 
także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

 h) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki. 
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 

selekcję, 
 c) prowadzenie ewidencji zbiorów, 
 d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 
 e) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 
 f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,  indywidualnego pomiaru 

aktywności czytelniczej uczniów,  
 g) planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć 

bibliotecznych i imprez czytelniczych, 
 h) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa 

w szkole, 
 i) opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, 
 j) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy. 

6. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się 
zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz 
możliwościami finansowymi Szkoły. 

7. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć 
dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa 
szczegółowy Regulamin biblioteki. 

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. 
9. Nauczyciele i wychowawcy współpracują biblioteką w zakresie rozbudzania zainteresowań czytelniczych 

uczniów. 
10. Biblioteka systematycznie współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną oraz w miarę możliwości z innymi 

bibliotekami szkolnymi na terenie miasta. 
11. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych ofiarodawców. 

 
§ 26. 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz organizację 
zajęć pozalekcyjnych w szkole jest czynna świetlica szkolna, pozalekcyjna forma wychowawczo - opiekuńcza. 

2. Świetlica dysponuje własnym pomieszczeniem i wyposażeniem umożliwiającym realizację programu pracy 
opiekuńczo - wychowawczej. 

3. W świetlicy zatrudnieni są opiekunowie - wychowawcy. 
4. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, których liczebność nie przekracza 25 osób 

(każdej grupy). 
5. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb uczniów i rodziców oraz możliwości szkoły. 
6. Organizację zajęć określa regulamin świetlicy opracowany przez wychowawców świetlicy, zaopiniowany przez 

Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 
7. Zakres zadań i odpowiedzialności kierownika i wychowawcy świetlicy ustala dyrektor szkoły. 
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§ 27. 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, w szkole funkcjonuje 
stołówka szkolna. 

2. Szkoła dysponuje kuchnią i stosownym personelem: intendentem, kucharką i pomocą kuchenną. 
3. Szkoła zapewnia uczniom możliwości i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku 

w stołówce szkolnej. 
4. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły po dokładnej analizie kosztów 

żywienia (w tym ilości osób korzystających ze stołówki). 
5. Uczniowie, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej lub finansowej i nie korzystający 

z finansowania posiłków przez MOPS mogą być częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłat w porozumieniu 
z Radą Rodziców, która wówczas przejmuje na siebie koszty żywienia. 

 
§ 28. 

1. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej. 
2. W gabinecie udziela się doraźnej pomocy medycznej, a także prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju 

fizycznego uczniów oraz inne prace o charakterze higieniczno-sanitarnym. 
3. Zakres czynności oraz czas pracy pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy właściwych władz 

resortowych. 
4. Gabinet pielęgniarki szkolnej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i środki. 
5. Czas pracy pielęgniarki regulują odrębne zarządzenia i umowy. 

 
§ 29. 

1. W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska „Łakomczuch”. 
2. Spółdzielnia Uczniowska jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczycieli 

- opiekunów. 
3. Zasady działalności Spółdzielni Uczniowskiej określa jej statut. 

 
§ 30. 

1. Szkoła udziela opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna 
jest pomoc i wsparcie. 

2. Formy opieki i pomocy są uzależnione od możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły. 
3. Formy opieki i pomocy wynikają każdorazowo z diagnozy sytuacji powodującej konieczność udzielenia opieki lub 

pomocy uczniom i są do tej sytuacji dostosowane. 
4. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 
5. Zakres, zasady i formy współdziałania określają odrębne przepisy oraz diagnozowane każdorazowo potrzeby 

rodziców i dzieci. 
 

§ 31. 
1. Ponadto szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) gabinetu pedagoga szkolnego (w godzinach jego pracy), 
2) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych (ponosząc odpowiedzialność za uczniów wyłącznie w czasie 

organizowanych przez nią zajęć), 
3) archiwum (w czasie pracy sekretariatu) 
4) szatni 
5) Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej 
6) pracowni komputerowej, w której są zainstalowane i zaktualizowane oprogramowania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego 
uczniów. 

 
§ 32. 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo na zajęciach przez nią organizowanych w czasie ich pobytu w szkole 
a także poza nią. 

2. Budynek i teren szkoły objęte są nadzorem kamer, w celu monitorowania i zapewnienia bezpiecznych warunków 
opieki. 

 
 

Rozdział V 
JEDNOLITY STRÓJ UCZNIA 

 
§ 33. 

1. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu w dni uroczystości szkolnych obowiązkowe jest noszenie 
przez uczniów stroju galowego. 
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2. Strój galowy składa się z: kamizelki w kolorze bordo z tarczą szkoły, białej bluzki/koszuli oraz granatowej lub 
czarnej spódnicy/spodni. 

3. Strój galowy obowiązuje także podczas wyjść uczniów ze szkoły m.in. na wystawy, konkursy, do teatru, opery. 
4. Dyrektor szkoły zarządza i podaje do wiadomości uczniów dni, w których obowiązuje strój galowy. 

 
§ 34. 

1. W dni powszednie obowiązuje schludny i estetyczny ubiór. 
2. Dopuszcza się noszenie kamizelki będącej elementem stroju galowego także w dni powszednie. 

 
§ 35. 

1. Niedopuszczalne jest: 
1) farbowanie włosów, 
2) makijaż, 
3) malowanie paznokci, 
4) noszenie niestosownych strojów oraz ozdób zagrażających bezpieczeństwu ucznia. 

 
 

Rozdział VI 
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 
§ 36. 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno - technicznych, administracyjnych 
i pracowników obsługi stosownie do potrzeb i możliwości finansowych na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy. 
 

§ 37. 
1. Zadania nauczycieli są określane przez cele i zadania szkoły a także wynikają z przyjmowanych na każdy rok 

szkolny programów i planów pracy. 
2. Z zakresem zadań wynikających z bieżących planów i programów pracy szkoły nauczyciele są zapoznawani 

przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. 
3. Zakres zadań i obowiązków innych pracowników szkoły jest określany indywidualnie w zależności od 

zajmowanego stanowiska i jest dostosowywany do zadań i potrzeb szkoły. Zakres obowiązków pracowników 
ustala dyrektor szkoły. 

 
§ 38. 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły. 

2. Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. 
3. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy 
każdego nauczyciela. 

4. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać 
o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni 
między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

5. Nauczyciel obowiązany jest dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. 
 

§ 39. 
1. Ustala się następujący zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela. 

1) Zadania: 
a. realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach 

osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły, 
b. wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów 

i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Wybrany program wychowania przedszkolnego, 
program nauczania oraz podręcznik, a także program, nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej 

c. wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej; wnioskuje o jego wzbogacenie lub 
modernizację do organów szkoły, 

d. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności 
i zainteresowania, 

e. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
f. bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów, 
g. informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach 

dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów, 
h. w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
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śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub 
utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) 

i. bierze udział w różnych formach WDN organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające pracę 
szkoły, 

j. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania (zarówno przedmiotów, jak i zajęć dodatkowych) zgodnie 
z przepisami i zarządzeniami, 

k. posiada aktualny plan wynikowy nauczania. 
2) Zadania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły: 

a. pełnione są dyżury nauczycielskie według harmonogramu ustalonego przez komisje planu dyżurów, 
b. nauczyciele-wychowawcy wszystkich klas pierwszych w początkowych 2 tygodniach nauki pełnią dyżury 

na wszystkich przerwach w obrębie swoich klas i w ramach zajęć mają obowiązek zapoznać dzieci z 
rozkładem szkoły i jej organizacją, 

c. nauczyciele-wychowawcy oddziałów wychowania przedszkolnego oraz klas 1-3 mają obowiązek po 
zakończonych zajęciach odprowadzić uczniów do szatni i sprawdzić czy wszystkie dzieci zostały 
odebrane przez rodziców lub udały się do świetlicy szkolnej: uczniowie tych klas mogą być wypuszczeni 
ze szkoły samodzielnie na pisemną prośbę rodziców, 

d. nauczyciele są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy zachowania 
stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, 

e. za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć nieobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno- 
wychowawczym szkoły odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia, 

f. za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć prowadzonych na terenie szkoły odpowiadają organizatorzy 
zajęć, opiekunowie i rodzice, 

g. podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym wycieczek odpowiedzialność za dzieci ponoszą nauczyciele 
i opiekunowie organizujący zajęcia 

3) Uprawnienia: 
a. decyduje w sprawie doboru programów nauczania, metod, form organizacyjnych, środków 

dydaktycznych i podręczników w nauczaniu swojego przedmiotu 
b. decyduje o treści programu koła lub zespołu przez siebie prowadzonego, 
c. decyduje o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów, 
d. ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów zgłaszając wnioski i uwagi 

wychowawcy i radzie pedagogicznej, 
e. ma prawo wnioskować o przyznanie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich uczniów, 
f. ma prawo wnioskować o przyznanie nagród i odznaczeń dla siebie i innych nauczycieli - do kolegium 

kierowniczego lub bezpośrednio do dyrekcji szkoły. 
g. ma prawo do zawiadamiania policji i sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego 

4) Odpowiedzialność za: 
a. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie 

do realizowanego programu w warunkach w jakich działał, 
b. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych powierzonych jego opiece, 
c. brak nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w trakcie przydzielonych przez dyrekcję szkoły zajęć 

szkolnych i pozaszkolnych oraz dyżurów, 
d. nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub pożaru oraz innych sytuacji 

zagrożenia życia lub mienia, 
e. zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych przez władze szkoły, 

a wynikające z braku nadzoru, nieporządku i niewłaściwego zabezpieczenia. 
5) Nauczyciel rozpoczynający pracę ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 
i metodycznej ze strony nauczyciela - metodyka danego przedmiotu, a także powinien być dla niego 
wyznaczony przez dyrektora szkoły opiekun spośród nauczycieli mianowanych z długoletnim stażem 
pedagogicznym (zgodnie z wykonywaną lub pokrewną specjalnością). 

 
§ 40. 

1) Ustala się następujący zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności wychowawcy. 
1) Zadania: 

a. programuje i organizuje proces wychowania w powierzonym zespole, 
b. tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie, 
c. rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkolną, 
d. przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu - przekształca 

klasę (zespół) w grupę samowychowania i samorządności, 
e. współdziała z innymi nauczycielami koordynując ich działania wychowawcze obejmujące jego zespół 

klasowy, 
f. organizuje indywidualną opiekę i pomoc uczniom napotykającym trudności wychowawcze i w nauce, 
g.  współdziała z pedagogiem szkolnym i instytucjami prowadzącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną 

w celu uzyskania wszechstronnej wiedzy o wychowankach i zapewnienia im możliwie szerokiej pomocy, 
h. informuje pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych 
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trwającej od trzech dni w danym miesiącu 
i. prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa 

szkolne), 
j. utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów. 

2) Uprawnienia: 
a.  ustala ocenę z zachowania uczniów powierzonego mu oddziału konsultując ją wcześniej 

w wychowankami i innymi nauczycielami, 
b. konsultuje z samorządem klasy i rodzicami uczniów program i plan działań wychowawczych na rok 

szkolny lub dłuższe okresy, 
c. ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swojej pracy 

wychowawczej od kierownictwa szkoły i instytucji wspomagających szkołę, 
d. ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasowym i szkolnym komitetem rodzicielskim) własne formy 

nagradzania i motywowania wychowanków, 
e. ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych 

swoich wychowanków w zakresie możliwości szkoły do pedagoga, służby zdrowia, dyrekcji i innych 
organów szkoły. 

3) Odpowiedzialność identycznie jak każdy nauczyciel, a ponadto: 
a. za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie, 
b. za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły, 
c. za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej 

lub społeczno - wychowawczej, 
d. za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 

 
§ 41. 

Dyrektor szkoły powołuje spośród członków rady pedagogicznej koordynatora d/s bezpieczeństwa, którego 
podstawowymi zadaniami są: 
1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie 

bezpieczeństwa. 
2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego rocznego planu pracy szkoły, 

programu wychowawczego i programu profilaktyki. 
3. Promowanie problematyki bezpieczeństwa w szkole. 

 
§ 42. 

Zakres zadań pracowników nie będących nauczycielami, związanych z bezpieczeństwem ucznia w szkole: 
1. informowanie wychowawcy klasy i dyrektora szkoły o zauważonych zagrożeniach, 
2. wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem, 
3. udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych. 

 
§ 43. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności 
ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. W szkole działają zespoły przedmiotowe: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli klas 4-6. 
3. Cele i zadania zespołu: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 
korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 
programów nauczania (podręczników), 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów i form oceny pracy uczniów z określonych przedmiotów oraz 
sposobów badania wyników nauczania, 

3) opracowanie planu doskonalenia swoich kompetencji zawodowych i realizacja go we współpracy z dyrekcją 
szkoły i radą pedagogiczną, 

4) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 
6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych programów 

nauczania. 
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły. 
5. Zespoły nauczycielskie realizują zadania określone każdorazowo w chwili ich powoływania. 
6. Zespoły przedmiotowe służą wymianie doświadczeń przez nauczycieli, ale przede wszystkim planowej pracy 

w dziedzinie programowej. 
7. Istotnym zadaniem zespołu jest stałe dbanie o rozwój tej grupy przedmiotów, która jest w nim reprezentowana. 
8. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. 
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Rozdział VII 
UCZNIOWIE I RODZICE 

 
 

§ 44. 
1. Do szkoły przyjmowane są dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu, zamieszkujące rejon ustalony przez 

organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
2. Szkoła może przyjmować uczniów spoza rejonu na prośbę rodziców jeśli pozwalają na to warunki lokalowe. 
3. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza rejonu podejmuje każdorazowo dyrektor szkoły. 
4. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat. 
5. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 

1 września w danym roku kalendarzowym kończy 5lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia 
nauki szkolnej. 

6. Zapisy do klas pierwszych rozpoczynają się zasadniczo nie później niż do połowy kwietnia. 
 
 

§ 45. 
Zasady przyjmowania i rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu 

1. Zgłaszanie uczniów do klas pierwszych zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu. 
1) Do Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 29 w Sosnowcu na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) osoby sprawującej 
pieczę zastępczą. 

2) Druk zgłoszenia dziecka do szkoły rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawujące pieczę zastępczą winni 
pobrać z placówki lub ze strony internetowej szkoły, wypełnić i złożyć w wyznaczonym przez dyrektora szkoły 
terminie. 

3) Do zgłoszenia rodzice / opiekunowie prawni / osoby sprawujące pieczę zastępczą dołączają oświadczenie 
o miejscu zameldowania i miejscu zamieszkania. 

4) Wszystkie informacje udostępnione przez rodzica / opiekuna prawnego / osobę sprawującą piecze 
zastępczą, zawarte w zgłoszeniu, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie. 

5) Zgłoszenia dzieci do szkoły prowadzi się co roku według ustalonego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu. 
2. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu 

1) Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu mogą być przyjęte do klasy 
pierwszej na wniosek rodziców / opiekunów prawnych / osób sprawujących pieczę zastępczą po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2) Wniosek powinien zawierać następujące dane: 
a. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL - serię 

i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
b. imiona i nazwiska rodziców dziecka; 
c. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka; 
d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka - służące zapewnieniu szybkiego 

kontaktu; 
e. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół. 

3) Wszystkie informacje udostępnione przez rodziców (opiekunów prawnych) osób sprawujących pieczę 
zastępczą zawarte we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy podlegają ochronie. 

4) Rekrutację dzieci do szkoły prowadzi się według harmonogramu: 
a. Do dnia 31 marca szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów / osób sprawujących 

pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły; 
b. W dniach 1 - 4 kwietnia Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych; 
c. W dniu 7 kwietnia Dyrektor szkoły wywiesza imienne listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych. 

5) W przypadku przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu rodzic / opiekun 
prawny / osoba sprawująca pieczę zastępczą jest zobowiązany złożyć Kartę Przekazania Ucznia ze szkoły 
obwodowej do Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu w terminie 7 dni od dnia przyjęcia dziecka do szkoły. 
W przypadku niedostarczenia Karty Przekazania Ucznia w wymaganym terminie, dziecko zostanie skreślone 
z listy dzieci przyjętych. 

6) Lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową. Dzieci z tej listy w pierwszej kolejności 
przyjmowane są w przypadku zwolnienia się miejsca. 

7) W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria: 
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8) W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji, szkoła dysponuje mniejszą ilością miejsc, niż 
kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punktów uprawniających do przyjęcia, Komisja uwzględnia 
kolejność wpływu wniosków. 

9) W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, do szkoły 
mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Sosnowiec. 

10) Rekrutację uzupełniającą Dyrektor szkoły może przeprowadzić do dnia 31 sierpnia danego roku. 
11) Dzieci cudzoziemców zgodnie z Art. 94 a Ustawy o Systemie Oświaty są przyjmowane na takich samych 

zasadach jak dzieci polskie. 
12) O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

3. Powołanie i przebieg pracy komisji rekrutacyjnych 
1) Dyrektor szkoły zarządzeniem wewnętrznym powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego. 
2) Komisję powołuje się niezależnie od ilości złożonych wniosków w stosunku do ilości miejsc którymi 

dysponuje szkoła. 
3) W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

a. Przewodniczący - wicedyrektor szkoły, 
b. Członkowie - dwóch nauczycieli oraz sekretarz szkoły. 

4) Członków komisji rekrutacyjnej obowiązuje tajemnica pracy komisji i przestrzeganie ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

5) Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o: 
a. listę przyjętych kryteriów wraz z punktacją, 
b. złożone wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi, 
c. wykaz ulic znajdujących się w obwodzie szkoły, 
d. możliwości organizacyjne placówki (liczbę miejsc w oddziałach klas I). 

6) Do zadań Komisji należy: 
a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, w ogólnie 

dostępnym miejscu imiennej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, ze wskazaniem ilości punktów, 
jakie otrzymali kandydaci w wyniku rekrutacji. Lista winna zawierać datę jej upublicznienia oraz podpis 
przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

b. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 
7) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za: 

a. Organizację pracy komisji rekrutacyjnej. 
b. Przestrzeganie zasad i kryteriów rekrutacji. 
c. Przygotowanie dokumentacji dla członków komisji. 
d. Prawidłowość sporządzenia dokumentacji z prac komisji rekrutacyjnej, w tym: protokołu z posiedzenia 

komisji rekrutacyjnej, przygotowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, przygotowanie 
uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. 

8) Rodzicom / opiekunom prawnym / osobom sprawującym pieczę zastępczą, których dzieci nie zostały 
przyjęte do szkoły przysługuje prawo do ubiegania się o uzasadnienie decyzji Komisji w terminie 7 dni od 
dnia udostępnienia list do publicznej wiadomości - na pisemny wniosek. 

9) Przewodniczący Komisji przygotowuje uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku, zawierając 
w nim w nim przyczyny odmowy oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała kandydata do przyjęcia 
oraz liczbę punktów, jaką kandydat uzyskał w wyniku rekrutacji. 

10) Rodzic / opiekun prawny / osoba sprawująca pieczę zastępczą może złożyć do Dyrektora szkoły odwołanie 
od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozstrzyga odwołanie 
w terminie 7 dni. 

11) Na rozstrzygnięcie Dyrektora Rodzicowi przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego. 
4. Postanowienia końcowe 

1) Rodzice / prawni opiekunowie / osoby sprawujące piecze zastępczą, którzy z różnych względów rezygnują 
z przyznanego miejsca w szkole, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki. 

2) Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do 
końca okresu, w których dziecko korzysta z nauki w szkole podstawowej, natomiast dane kandydatów 
nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na 
rozstrzygnięcie dyrektora, zakończonej prawomocnym wyrokiem. 

 
 

Kryterium Liczba punktów 

a. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 29 w Sosnowcu. 

10 

b. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 29 w 
Sosnowcu. 

10 

c. Dziecko uczęszczało do Przedszkola Miejskiego nr 54 lub 
Przedszkola Miejskiego nr 20 w Sosnowcu 

4 

d. Rodzic (opiekun prawny) osoba sprawująca pieczę zastępczą jest 
absolwentem szkoły 

4 
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§ 46. 

1. Obowiązujący w szkole system praw i obowiązków uczniów uwzględnia w szczególności prawa zawarte 
w Konwencji o Prawach Dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

2. Uczniom Szkoły przysługuje prawo do: 
1) znajomości swoich praw i obowiązków, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
4) korzystania z pomocy doraźnej (żywienie, wycieczki, itp.), 
5) ochrony i poszanowania godności osobistej, 
6) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, przy zachowaniu zasady nienaruszalności dóbr innych osób, 
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
10) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, 
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych i wyposażenia stosownie do organizacji pracy szkoły, 
13) wpływania na życie przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających 

w szkole. 
 

§ 47. 
1. W przypadku jawnego naruszenia jego praw uczeń lub osoba reprezentująca go ma prawo do wniesienia 

pisemnej skargi do: wychowawcy klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego, dyrektora 
szkoły. 

2. Osoby, do których skierowana została skarga, w ciągu siedmiu dni rozpatrują ją i udzielają pisemnej odpowiedzi. 
3. W przypadkach szczególnie trudnych mediatorem między stronami jest opiekun samorządu uczniowskiego jako 

mąż zaufania wybrany przez uczniów. 
4. Przewiduje się tryb rozstrzygania sporów na terenie szkoły, który opiera się na zasadach poszanowania, 

wzajemnego zrozumienia i dobrej woli obu stron. 
5. Na terenie szkoły ostateczny głos w sprawie nierozstrzygniętych sporów ma dyrektor szkoły 
6. Spory klasowe rozstrzygają samorządy klasowe z wychowawcą. 
7. Spory między rodzicami a nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. 
8. Uczniom lub ich rodzicom (opiekunom) przysługuje prawo pisemnego odwołania od decyzji dyrektora szkoły do 

organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego (w zależności od zakresu decyzji) w terminie do 14 
dni od powiadomienia o decyzji i sposobie rozwiązania sporu. 

 
§ 48. 

1. Uczniowie Szkoły mają następujące obowiązki: 
1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie, 

2) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje, 
3) współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej 

pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej, 
4) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników 

szkoły i kolegów, 
5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 
6) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas 

i warunki do nauki, 
7) stosować się do zasad i kryteriów oceniania, 
8) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać 

porządku szkolnego, 
9) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom 

przemocy, 
10) chronić własne życie, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, przestrzegać zasad higieny 

osobistej i estetyki ubioru, 
11) dbać o wspólne dobro - wyposażenie i pomoce szkolne, ład i porządek w klasie i szkole, 
12) przestrzegać regulaminu szkoły, ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez władze 

państwowe, 
13) w przypadku nieobecności, przedstawić usprawiedliwienie nie później niż na pierwszych zajęciach 

z wychowawcą po powrocie do szkoły. 
2. Uczeń powinien przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych: 

1) Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty 
powinny być wyłączone i schowane), 

2) uczniowie mogą przynosić telefony i urządzenia elektroniczne tylko i wyłącznie na odpowiedzialność 
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rodziców, 
3) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione, 
4) nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w punktach 1 - 3 skutkuje odebraniem zgody na posiadanie 

i korzystanie z telefonu na terenie Szkoły lub innymi sankcjami ujętymi w Katalogu Kar. 
 

§ 49. 
1. W szkole mogą być przyznawane nagrody dla uczniów za: 

1) wyniki w nauce, 
2) efektywną działalność społeczną, 
3) osiągnięcia sportowe w zawodach, 
4) aktywną działalność w organizacjach szkolnych, 
5) wzorową postawę uczniowską, 
6) inne szczególne osiągnięcia na terenie szkoły i poza nią, zwłaszcza w konkursach przedmiotowych. 

2. Przewiduje się rodzaje nagród i promocji osiągnięć uczniów: 
1) pochwała wobec klasy - nauczyciel, wychowawca, dyrektor, 
2) pochwała wobec szkoły - dyrektor, 
3) dyplom pochwalny lub nagroda książkowa dla ucznia, który na koniec roku szkolnego w wyniku klasyfikacji 

ma średnią ocen co najmniej 5.0 i wzorową ocenę z zachowania, 
4) list pochwalny do rodziców, 
5) wyróżnienie „Najlepszy z najlepszych”, 
6) wyróżnienia: „Najlepszy matematyk”, „Najlepszy przyrodnik”, „Najlepszy polonista”, „Najlepszy anglista”, 

„Najlepszy historyk”, „Najlepszy plastyk”, „Najlepszy muzyk”, „Najlepszy informatyk”, „Najlepszy sportowiec”, 
7) stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne zgodnie z odrębnymi przepisami, 
8) świadectwo z wyróżnieniem, 
9) inne formy wyróżnienia dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w różnych dziedzinach życia szkoły. 

3. Nagrody przyznaje dyrektor w imieniu szkoły na wniosek każdego z organów szkoły. 
4. Wyróżnienie „Najlepszy z najlepszych” jest przyznawane według regulaminu uchwalonego przez Radę 

Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców. 
5. Nagrody wymagające nakładów pieniężnych finansowane są z funduszy Rady Rodziców. 
6. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców mogą ustanowić odznaki lub nagrody dla wyróżniających się uczniów 

z jednoczesnym regulaminem ich przyznawania. 
 

§ 50. 
1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, regulaminu szkoły, wobec uczniów nie stosujących się do 

określonych wyżej obowiązków stosowane mogą być następujące kary: 
1) upomnienie przez wychowawcę przy całej klasie, 

2) upomnienie przez wychowawcę w obecności rodziców, 
3) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły, 
4) odsunięcie od udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach klasowych lub szkolnych, 
5) przeniesienie do innej klasy, 
6) przeniesienie do innej szkoły przez śląskiego kuratora oświaty na umotywowany wniosek dyrektora szkoły. 

2. Rodzaj stosowanej kary zależy od wagi wykroczenia, jego powtarzalności, oddziaływania na innych. 
3. Uczeń nie może być karany w sposób naruszający jego nietykalność i godność osobistą. 
4. Wykonanie kary może ulec zawieszeniu na czas próby (do dwóch miesięcy) na wniosek któregokolwiek organu 

szkoły. 
5. O wszystkich karach zastosowanych wobec ucznia wychowawca zawiadamia jego rodziców lub opiekunów. 
6. Uczniowi, ewentualnie jego rodzicom przysługuje prawo do: 

1) uzasadnienia wymierzonej kary - od wymierzającego karę, 
2) pisemnego odwołania od każdej kary - do udzielającego lub instancji wyższej w nieprzekraczalnym terminie 

14 dni. 
 

§ 51. 
1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić wyłącznie przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora 

szkoły wynikający z uchwały rady pedagogicznej. 
2. Wniosek taki może być złożony w przypadku poważnego naruszenia przez ucznia postanowień statutu szkoły 

m.in.: znęcania się nad kolegami; rozprowadzania na terenie szkoły narkotyków i innych środków odurzających; 
przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu; uczestniczenia w bójkach i rozbojach; umyślnego 
niszczenia mienia i sprzętu szkolnego. 

 
§ 52. 

Na rodzicach uczniów winnych zniszczenia mienia spada obowiązek naprawy wyrządzonych szkód w terminie 
i w sposób uzgodniony z wychowawcą lub dyrektorem szkoły. 
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§ 53. 

1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego pokolenia ma dom rodzinny. Szkoła wspiera wychowawczą rolę 
rodziny. 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez indywidualne 
konsultacje, zebrania klasowe, zebrania ogólne, radę szkoły oraz inne sposoby wynikające z potrzeb obu stron. 

3. W ramach współdziałania, rodzice: 
1) zapoznawani są z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, 
2) udzielają wychowawcy informacji mogących mieć wpływ na ocenę zachowania dziecka, dobór metod 

nauczania itp., a dotyczących jego stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej, 
3) mają prawo do decydowania o procesie wychowania również w szkole, mogą wpływać na program 

wychowawczy danej klasy i szkoły, który jest im proponowany, 
4) mają prawo uzyskiwać rzetelne informacje na temat swojego dziecka w zakresie jego zachowania, 

postępów i przyczyn ewentualnych niepowodzeń w nauce, 
5) mają prawo uzyskiwać informacje i porady dotyczące dalszego wychowania i kształcenia swoich dzieci, 
6) rodzice każdej klasy wyłaniają swoich przedstawicieli do rady rodziców 
7) mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach klasowych i indywidualnych, zwłaszcza gdy wymaga tego 

sytuacja dziecka, 
8) mają obowiązek zgłaszać się do szkoły na wezwania nauczycieli wynikające z nagłych przypadków 

wychowawczych i dydaktycznych, 
9) rodziców obowiązuje zachowanie drogi służbowej w sprawach dotyczących problemów dydaktyczno - 

wychowawczych uczniów (wychowawca - nauczyciel - pedagog - wicedyrektor - dyrektor). 
 

§ 54. 
1. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami są zależne od możliwości organizacyjnych szkoły 

i określone na podstawie diagnozy oczekiwań rodziców. 
2. Podstawowymi formami współdziałania są: 

1) spotkania dyrekcji szkoły z rodzicami - zebrania ogólne, odbywające się zasadniczo na początku każdego 
roku szkolnego, 

2) spotkania klasowe wychowawców z rodzicami, 
3) indywidualne konsultacje wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły dla 

rodziców, 
4) spotkania dyrekcji szkoły z prezydium rady rodziców (Komitetu Rodzicielskiego), 
5) spotkania reprezentantów społeczności szkolnej - nauczycieli, rodziców i uczniów na posiedzeniach rady 

szkoły. 
3. W wymagającej tego sytuacji, zebrania klasowe mogą być zwołane przez dyrektora, wychowawcę lub rodziców 

w terminie nie ujętym w kalendarzu. 
4. W wymagającej tego sytuacji w zebraniach klasowych mogą na wniosek nauczyciela lub rodziców brać udział 

uczniowie. 
5. Spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się zgodnie z rocznym kalendarzem podawanym do wiadomości 

zainteresowanych na początku roku szkolnego. 
6. W przypadkach, kiedy w odczuciu rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel naruszył prawa ucznia, rodzic 

(prawny opiekun) ma prawo do odwołania się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni. W rozstrzygnięciu sporu 
powinny brać udział wszystkie zainteresowanie strony. Jeżeli w opinii rodzica (prawnego opiekuna) decyzja 
dyrektora jest niesatysfakcjonująca, rodzic (prawny opiekun) może odwołać się do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołą. 

7. Reprezentacją rodziców na forum szkoły jest Rada Rodziców - demokratyczna, reprezentatywna organizacja 
wyłoniona z ogółu rodziców. 

 
§ 55. 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu i obowiązku przedszkolnego są zobowiązani do: 
1) dopełnienia czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły, 
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 
4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków do nauki, 
5) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach. 

2. Jeżeli okres nieobecności ucznia nie przekracza 7 dni rodzice zobowiązani są do poinformowania osobiście lub 
telefonicznie wychowawcę klasy. Powinno to nastąpić w pierwszych trzech dniach nieobecności dziecka 
w szkole. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest dopilnowanie, aby uczeń dostarczył wychowawcy 
usprawiedliwienie w wyznaczonym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców skutkuje 
nieusprawiedliwieniem nieobecności. Uczeń przedstawia usprawiedliwienie nie później niż na pierwszej lekcji 
wychowawczej po powrocie do szkoły. 

3. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 
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4. Dyrektor szkoły, po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, kieruje do jego rodziców 
bądź opiekunów prawnych upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany 
oraz informację, że niespełnienie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania 
egzekucyjnego. 

5. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej dyrektor szkoły kieruje 
wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego. Postępowanie może zostać 
wszczęte po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia. 

6. W przypadku, gdy rodzic nie wypełnia obowiązku opiekuńczego wobec dziecka, szkoła może zwrócić się do 
instytucji wspomagających: sądu, Komitetu Obrony Praw Dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 
 

Rozdział VIII 
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

 
 

§56. 
Cele szkolnego systemu oceniania. 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie 
2. Pomaganie uczniowi w planowaniu jego rozwoju poprzez wdrażanie do systematycznej pracy 
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy 
4. Zapoznanie uczniów i rodziców ze stawianymi przed uczniami wymaganiami oraz zadaniami, wskazanie 

korzyści z tego wynikających 
5. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia 
6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 
§57. 

Zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych. 
1. Wymagania edukacyjne formułuje każdy nauczyciel zgodnie z przyjętymi w zespołach przedmiotowych 

kryteriami. 
2. Ustala się następujące zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych: 

1) uczniów - podanie na pierwszej lekcji organizacyjnej i zapisanie w zeszycie lub wklejenie kserokopii 
wymagań edukacyjnych do danego przedmiotu, wywieszenie w widocznym miejscu w salach lekcyjnych 

2) rodziców - w formie ustnej, odczytując je na pierwszym zebraniu, co będzie potwierdzone odpowiednim 
wpisem w dzienniku lekcyjnym lub podpis pod wklejoną przez ucznia do zeszytu kserokopią wymagań 

3. Zestaw wymagań edukacyjnych do każdego przedmiotu dostępny jest w bibliotece szkolnej. 
 
 

§58. 
Dostosowywanie wymagań edukacyjnych: 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- 
pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 
 

§ 59. 
Ocenianie w klasach I - III 

1. W nauczaniu klas I - III obowiązuje ocenianie opisowe. 
2. W ocenianiu semestralnym i rocznym obowiązuje arkusz oceny opisowej stanowiący załącznik do niniejszego 

dokumentu. 
3. W ocenianiu bieżącym wiadomości i umiejętności uczniów stosuje się określenia: 

1) świetnie 
2) bardzo dobrze, gratuluję 
3) dobrze 
4) popracuj jeszcze 
5) musisz dużo pracować 

4. Dla potrzeb nauczycieli, ze względu na wpis do dziennika wprowadza się zapis punktowy, o którym są 
informowani rodzice: 
1) 5 pkt. - świetnie 
2) 4 pkt. - bardzo dobrze, gratuluję 
3) 3 pkt. - dobrze 
4) 2 pkt. - popracuj jeszcze 
5) 1 pkt. - musisz dużo pracować 
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§60. 

Ocenianie w klasach IV-VI 
1. Oceny w klasach IV-VI przyznawane są za: 

1) Prace klasowe 
2) Sprawdziany 
3) Klasówki 
4) Prace domowe 
5) Ćwiczenia 
6) Odpowiedzi ustne 
7) Ćwiczenia praktyczne 
8) Aktywność 
9) Prace dodatkowe 
10) Prace w grupie 
11) Przygotowanie do lekcji 
12) Czytanie 
13) Prace długoterminowe 
14) Prace wytwórcze 
15) Zeszyt 
16) Grę na instrumencie 

2. Sprawdzianem nazywamy pracę pisemną obejmującą wiadomości i umiejętności z zakresu więcej niż 3 tematów 
lekcyjnych, trwającą całą jednostkę lekcyjną. Przyjmuje się zasadę, że w przypadku sprawdzianu osiągnięć 
edukacyjnych uczniów w formie pisemnej obejmującego większą część realizowanego programu, w jednym dniu 
może być tylko jeden i nie więcej niż trzy w tygodniu. Sprawdzian taki powinien być zapowiedziany 
z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Kartkówka to sprawdzian obejmujący do 3 tematów lekcyjnych, trwający do 20 minut. 
4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki w szczególności bierze się pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego rodzic przedstawia orzeczenie lekarskie za 

pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia zwalnia ucznia 
z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych na czas określony w zaświadczeniu. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 
 

§61. 
Ocena zachowania uczniów 

1. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową. 
2. Kryteria oceny opisowej zachowania są następujące: 

Uczeń: 
1) Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania 
2) nie korzysta z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 
3) Zachowuje się kulturalnie - potrafi używać zwrotów grzecznościowych 
4) Nawiązuje kontakty z kolegami-pomaga im, inicjuje działania na rzecz innych dzieci 
5) Włącza się do działań organizowanych przez innych 
6) Akceptuje zasady pracy w grupie-integruje się z zespołem, jest odpowiedzialny za siebie i innych, dzieli 

się pomysłami i doświadczeniami z kolegami, pomaga innym, jest tolerancyjny, życzliwy, akceptuje 
pomysły i pracę kolegów, dba o wspólny udział w osiąganiu celu 

7) Przestrzega zasad higieny osobistej i estetyki ubioru (nosi jednolity strój uczniowski oraz strój galowy 
podczas uroczystości szkolnych, wyjść do teatru, opery) 

8) Wyraża emocje w sposób akceptowany przez innych 
9) Potrafi opanować własne negatywne emocje 
10) Nawiązuje kontakt z nauczycielem, samodzielnie zadaje pytania, bierze udział w dyskusji, wyraża swoje 

zdanie 
11) Akceptuje obowiązki wynikające z roli ucznia 
12) Potrafi kierować pracą grupy, organizować ją, ale nie dominuje nad innymi i nie narzuca swoich poglądów 
13) Umie rozwiązywać sytuacje konfliktowe - łagodzi spory, nigdy nie zachowuje się agresywnie w stosunku 

do rówieśników ani do innych ludzi, stara się być obiektywny w wyrażaniu sądów o innych, jest koleżeński 
14) Dba o otaczającą go przyrodę 
15) Jest pracowity i obowiązkowy 

3. Ocena z zachowania uczniów w klasach IV-VI jest wyrażana według określonej 6 - stopniowej skali: wzorowa, 
bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna. 

4. Ustalanie oceny zachowania odbywa się na podstawie „Arkusza oceny zachowania” przyjętego przez Radę 
Pedagogiczną, rodziców i Samorząd Uczniowski. 
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Arkusz oceny zachowania 
 
 
Rok szkolny Klasyfikacja 
imię i nazwisko ucznia, klasa 
 
 

Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń/uczennica, u którego/której stwierdza się dwa zachowania określone poniżej 
w punktach: 

 

Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń/uczennica, u którego/której stwierdza się pięć zachowań określonych 
poniżej w punktach: 

 

 

Ocena poprawna jest oceną wyjściową do ewentualnego ustalenia oceny wyższej. Ocenę POPRAWNĄ może 
otrzymać uczeń/uczennica u którego/której stwierdza się pięć zachowań określonych poniżej: 

 

Jeśli uczeń/uczennica spełnia wszystkie kryteria oceny poprawnej, może uzyskać ocenę wyższą. Do uzyskania 
oceny DOBREJ wymagane jest spełnienie pięciu z poniższych kryteriów: 

 

 
 
 
 
 
 

Ocena Kryteria 
Występowanie 

zachowań 

n
a
g
a
n
n
a

 

1 Dokonuje wymuszeń lub kradzieży i niszczenia mienia. tak nie 

2 Notorycznie wagaruje. tak nie 

3 Pali papierosy lub pije alkohol - stosuje używki. tak nie 

4 Powoduje bójki i swoim zachowaniem zagraża innym. tak nie 

5 Stosuje przemoc fizyczną której konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu. tak nie 

6 
Swoją postawa i zachowaniem notorycznie lekceważy nauczycieli lub innych 
pracowników szkoły. 

tak nie 

7 Ucieka z lekcji. tak nie 

8 Używa wulgarnego słownictwa. tak nie 
 

n
ie

o
d
p
o
w

i 
e
d
n
ia

 1 Często nie ma obuwia zmiennego. tak nie 

2 Często spóźnia się na lekcje. tak nie 

3 Kłamie. tak nie 

4 Ma agresywny stosunek do kolegów lub pracowników szkoły. tak nie 
 

 

5 
Ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 3 dni) na zajęciach szkolnych oraz 
pozalekcyjnych obowiązkowych dla ucznia. 

tak nie 

6 Nie stosuje się do obowiązków ucznia w zakresie stroju i wyglądu. tak nie 

7 Notorycznie nie przygotowuje się do zajęć, nie nosi dzienniczka. tak nie 

8 Stosuje przemoc słowną. tak nie 

9 Zdarza mu się na terenie szkoły niszczyć cudze mienie. tak nie 

10 Zdarza mu się używać wulgarnego słownictwa. tak nie 
 

p
o
p
ra

w
n
a

 

1 Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów. tak nie 

2 Przestrzega zasad higieny osobistej. tak nie 

3 
Sporadycznie zdarza mu się nie zastosować do obowiązków ucznia, również w 
zakresie stroju i wyglądu. 

tak nie 

4 Systematycznie uczęszcza na zajęcia. tak nie 

5 W kontaktach z kolegami i pracownikami szkoły używa poprawnej polszczyzny. tak nie 

6 Zwykle przygotowuje się do zajęć zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu. tak nie 
 

d
o
b
ra

 

1 Bierze aktywny udział w zajęciach. tak nie 

2 Podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce. tak nie 

3 Przestrzega zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią. tak nie 

4 
Stosuje się do obowiązków ucznia naszej szkoły również w zakresie stroju i 
wyglądu. 

tak nie 

5 
Systematycznie uczęszcza na zajęcia (również pozalekcyjne, obowiązkowe dla 
ucznia) - nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności. 

tak nie 

6 Uczestniczy w pracach na rzecz klasy (m.in. praca w sekcjach klasowych, 
dyżurni...). 

tak nie 
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Ocenę BARDZO DOBRĄ uzyskuje uczeń/uczennica, który/która spełnia wszystkie wymagania oceny dobrej oraz 
minimum pięć z poniższych: 

 

Ocenę WZOROWĄ uzyskuje uczeń/uczennica, który/która spełnia wszystkie wymagania oceny bardzo dobrej oraz 
minimum cztery z określonych poniżej: 

 

podpis nauczyciela 
 
 

5. Przed ustaleniem oceny z zachowania wychowawca zasięga opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 
ocenianego ucznia. Uczeń za pośrednictwem rodziców lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić 
zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 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. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
 

§62. 
Skala i tryb ustalania ocen, sposób uzasadniania ocen 

1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry, z których każdy dzieli się na 2 śródsemestry. 
2. Śródroczne podsumowanie osiągnięć ucznia polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według 
skali: 
1) Celujący (6) 
2) Bardzo dobry (5) 
3) Dobry (4) 
4) Dostateczny (3) 
5) Dopuszczający (2) 
6) Niedostateczny (1) 

3. Śródroczne podsumowanie osiągnięć uczniów przeprowadza się 3 razy w roku przyjmując zasadę, że ma ono 
miejsce: 
1) I - w listopadzie (drugi/ trzeci tydzień) 
2) II - klasyfikacja semestralna (w przedostatnim tygodniu pierwszego semestru) 
3) III - w kwietniu (trzeci tydzień) 

4. W klasach I-III przeprowadza się wyłącznie klasyfikowanie semestralne. 
5. Oceny cząstkowe: uzyskuje uczeń z poszczególnych form aktywności określonych przez nauczycieli dla 

poszczególnych przedmiotów. Rangę ocen cząstkowych autonomicznie ustalają nauczyciele z poszczególnych 
przedmiotów. 

6. Ocena śródroczna: podstawą ustalenia oceny śródrocznej są oceny uzyskane przez ucznia z większości form 
oceniania na przedmiocie 

7. Ocena roczna: polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. Oceny klasyfikacyjne 
autonomicznie ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

8. O ocenach klasyfikacyjnych uczniowie są informowani najpóźniej do dnia klasyfikacji. 

b
a
rd

z
o
 d

o
b
ra

 

1 Bierze udział w konkursach na terenie szkoły i zawodach sportowych. tak nie 

2 
Chętnie podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły (w tym np.: działa w samorządzie 
klasowym, szkolnym, spółdzielni uczniowskiej). 

tak nie 

3 Jest koleżeński. tak nie 

4 Osiąga maksymalne, na miarę swoich możliwości, wyniki w nauce. tak nie 

5 Wyróżnia się kulturą osobistą. tak nie 

6 Z własnej inicjatywy podejmuje dodatkowe zadania z danego przedmiotu. tak nie 
 

w
z
o
ro

w
a
 

1 Dba o dobre imię szkoły. tak nie 

2 Jego postawa i kultura osobista stanowią wzór do naśladowania. tak nie 

3 Pomaga kolegom i koleżankom w nauce i rozwiązywaniu problemów. tak nie 

4 
Uczestniczy i bywa zdobywcą nagród i wyróżnień w konkursach szkolnych, 
pozaszkolnych i zawodach sportowych. 

tak nie 

5 Wzorowo przestrzega praw i obowiązków ucznia. tak nie 

 
Ustalona ocena zachowania 
 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU 

 

25 
 
 

 

9. O ocenach niedostatecznych uzyskanych na koniec roku uczniowie są informowani na tydzień przed klasyfikacją, 
a o przewidywanej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem zajęć, w formie listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru. 

10. Uczniom, którzy uczęszczali na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej oceny rocznej 
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych 
zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi 
w klasach IV-VI. 

11. Oceny są obiektywne i jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego 
rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej. Na pisemny wniosek rodziców 
nauczyciel ma obowiązek pisemnie uzasadnić ocenę śródroczną i roczną. Sprawdzone i ocenione pisemne 
prace kontrolne oraz inna dokumentacja oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 
(prawnym opiekunom). 

 
 

§ 63. 
Zasady i warunki poprawiania ocen cząstkowych. 

Dopuszcza się poprawianie ocen cząstkowych, ale wyłącznie z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów oraz pisemnych 
prac domowych. Uczeń może poprawić uzyskaną w wymienionych przypadkach ocenę do 2 tygodni po jej 
otrzymaniu i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz zasad z nauczycielem. 

 
 

§ 64. 
Zasady informowania rodziców i uczniów o wynikach i postępach w nauce. 

Opierając się na rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ustala się następujące zasady 
informowania o wynikach i postępach w nauce: 
1. uczniowie są informowani w czasie zajęć podczas ustalania ocen (na bieżąco), 
2. rodzice są informowani podczas konsultacji, zebrań - zasadniczo w formie pisemnej, 
3. oceny wpisywane są do dzienniczka ucznia przez nauczycieli przedmiotów bądź wychowawcę (na podstawie 

ocen wpisanych do dziennika lekcyjnego). 
 

§ 65. 
Zasady usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych. 

1. Jeżeli okres nieobecności ucznia nie przekracza 7 dni rodzice zobowiązani są do poinformowania osobiście lub 
telefonicznie wychowawcę klasy. Powinno to nastąpić w pierwszych trzech dniach nieobecności dziecka 
w szkole. 

2. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest dopilnowanie, aby uczeń dostarczył wychowawcy 
usprawiedliwienie w wyznaczonym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców skutkuje 
nieusprawiedliwieniem nieobecności. 

3. Uczeń przedstawia usprawiedliwienie nie później niż na pierwszych zajęciach z wychowawcą po powrocie do 
szkoły. 

4.  Wychowawca informuje pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach 
lekcyjnych od trzech dni w danym miesiącu. 

 
 

§ 66. 
Promocja do klasy wyższej. 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 
edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. W wyjątkowych przypadkach, (uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub 
stanem zdrowia ucznia) rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III 
szkoły podstawowej, (na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 
rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy lub na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub 
publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz 
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy albo na wniosek wychowawcy klasy i po 
uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 
jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 
roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 
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promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczeń, który uzyskał średnią 5,0 oraz wzorową ocenę 
z zachowania otrzymuje dodatkowo nagrodę książkową. 

6. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń, który 
w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną przynajmniej z jednych zajęć edukacyjnych nie 
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Może na wniosek rodziców zdawać egzamin poprawkowy, 
w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 
edukacyjnych. 

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza 
klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia 
rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 
Klasyfikacja śródroczna i roczna oraz oceny bieżące ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym wyrażane są w formie opisu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania. 
O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.  

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu 
szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole co najmniej 2 razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

 
 

§ 67. 
Zasady przeprowadzania egzaminów. 

1. Egzamin klasyfikacyjny: 
1) Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. 
2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na zajęcia edukacyjne ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
3) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego 

rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4) Rodzic zobowiązany jest złożyć pisemną prośbę do dyrektora szkoły w ciągu tygodnia od konferencji 

klasyfikacyjnej. 
5) Uczeń zobowiązany jest w ciągu miesiąca od złożenia pisemnej prośby rodzica przystąpić do egzaminu. 
6) Termin egzaminu ustala komisja w porozumieniu z rodzicem ucznia. 
7) Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony z dowolnej liczby przedmiotów. 
8) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący 
komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie 
same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. Na wniosek komisji mogą być obecni 
w charakterze obserwatorów rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

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

10) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin poprawkowy 
1) Do egzaminu poprawkowego uczeń może przystąpić po złożeniu wniosku przez jego rodziców lub 

opiekunów prawnych do dyrektora szkoły. Termin składania wniosków upływa w dniu posiedzenia 
klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

2) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
3) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący 
komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie 
same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 
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nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego 
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

4) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 
informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań 
praktycznych. 

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

6) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, 
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, nie później niż do końca września, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 

7) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 
8) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian kompetencji uczniowskich:(uchylony z dniem 1 IX 2015 r.) 
1) W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, 

ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku 
nauki w szkole podstawowej. 

2) Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie składał się z dwóch części i obejmie: 
a. w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym 

wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście 
historycznym lub przyrodniczym; 

b. w części drugiej - wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, nauczonego w szkole 
w ramach zajęć obowiązkowych. 

3) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu 
w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 
na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej. 

4) Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, 
nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że 
w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 
podstawowej. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 
15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

5) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie 
warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez 
lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

7) Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

8) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do 
sprawdzianu. 

9) Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do 
sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

10) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze 
sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ze 
sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 

11) Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

12) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem 
sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród 
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego 
zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor 
komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. Przewodniczący 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel powołany w zastępstwie powinni odbyć 
szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową. 

13) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności: przygotowuje listę 
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uczniów przystępujących do sprawdzianu; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 
przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie 
ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, 
w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony 
sprawdzian zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powołuje pozostałych członków szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu. Powołuje, spośród 
członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza 
przewodniczących tych zespołów. Informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed rozpoczęciem 
sprawdzianu. Nadzoruje przebieg sprawdzianu. Przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu 
albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi 
komisji okręgowej. Zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów 
i niezwłocznie dostarcza do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej. Nadzoruje prawidłowe 
zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu. 

14) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań 
i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia sprawdzianu sprawdza, czy nie 
zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do 
przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje 
i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. W przypadku stwierdzenia, że 
przesyłki zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 
sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora 
komisji okręgowej. 

15) Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu czas trwania sprawdzianu 
może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 

16) W przypadku, gdy sprawdzian ma być przeprowadzany w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem 
zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. W skład zespołu 
nadzorującego wchodzą, co najmniej 3 osoby, w tym przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli, z których 
co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje 
pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali. 
W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się 
o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje 
powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 

17) Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, 
zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu 
nie zostały naruszone. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. W przypadku 
stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je 
w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje 
przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu 
w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają 
zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są 
kompletne. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie 
odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi. Informacje o wymianie zestawu zadań 
lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie 
podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. Na zestawie zadań i karcie 
odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. 
Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 

18) W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym 
kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. W sali, w której jest przeprowadzany 
sprawdzian nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

19) Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu 
nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni 
opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 
zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się 
ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W czasie trwania sprawdzianu 
w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby 
wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie 
udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 

20) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca 
prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację 
o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza w protokole przebiegu sprawdzianu. 

21) Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy 
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wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala 
komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wynik sprawdzianu 
ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

22) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, albo 
przerwał sprawdzian przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji 
Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji 
okręgowej. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza 
ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. W szczególnych 
przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 
20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu 
z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

23) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym 
przez dyrektora komisji okręgowej. 

24) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie 
ukończenia szkoły. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla 
każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych, a w przypadku przystępowania przez uczniów do sprawdzianu w dodatkowym 
terminie, do 20 sierpnia - do dnia 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi 
lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

25) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół 
podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. 
Protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja 
okręgowa przez okres 6 miesięcy. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych 
w odrębnych przepisach. 

4. Tryb odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
1) Uczeń za pośrednictwem rodziców lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić w formie pisemnej 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w formie pisemnej zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą: 
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący 
komisji. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego 
samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

3) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo 
wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

4) Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Tryb ustalenia oceny wyższej niż przewidywana 
1) Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana występują do 

dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie testu sprawdzającego. Wniosek w formie pisemnej należy 
złożyć w terminie do 2 dni roboczych po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie.  

2) W terminie wyznaczonym przez dyrektora przeprowadzany jest pisemny test sprawdzający, który odbywa się 
zgodnie z następującymi zasadami: 

a) zadania dobiera nauczyciel odpowiednio do poziomu wymagań edukacyjnych na wszystkie oceny; 
b) zadania obejmują odpowiednio zakres śródroczny lub roczny w zależności od tego jaką ocenę uczeń 

chce podwyższyć; 
c) test sprawdzający prowadzony przez nauczyciela przedmiotu w obecności innego nauczyciela; 
d) uczeń może otrzymać każdą z ocen przewidzianych w szkolnej skali w zależności od poziomu wykonania 

zadań; 
e) oceny poziomu wykonania zadań dokonuje nauczyciel prowadzący sprawdzian; 
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f) ocena uzyskana przez ucznia w wyniku przeprowadzonego testu sprawdzającego jest ostateczną oceną 
klasyfikacyjną śródroczną/roczną pod warunkiem, że nie jest niższa od przewidywanej oceny 
klasyfikacyjnej i nie podlega zmianie;  

g) uczeń ma tylko jedną możliwość podwyższenia oceny śródrocznej lub rocznej w danym roku szkolnym; 
h) nieobecność ucznia na teście sprawdzającym w wyznaczonym terminie, rozumiana jest jako rezygnacja 

z możliwości podwyższenia oceny. 
 
 

§ 68. Ukończenie szkoły. 
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej . 
2. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył. 

 
§69. 

1. Nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole zobowiązani są zapoznać się 
z obowiązującym w niej Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć. 

2. Uczniowie klas I i IV są zapoznawani z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania przez wychowawców 
w pierwszym tygodniu zajęć. Rodzice uczniów klas I i IV na pierwszym spotkaniu z wychowawcą 

 
 

Rozdział IX 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego 
 

1. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. 
Celem edukacji przedszkolnej jest: 

1) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno kulturowym i przyrodniczym. 

2) oddział przedszkolny zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, 
tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. 

3) oddział przedszkolny w szczególności: 
a) dba o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój dzieci, 
b) wspiera i doradza rodzinie w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, 
c) zapewnia warunki umożliwiające dziecku rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej oraz poznawania własnej historii i kultury. 
2. Zadaniem edukacji przedszkolnej jest: 

1) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich 
sprawności ruchowej. 

2) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną. 
3) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia 

symboli graficznych. 
4) integrowanie treści edukacyjnych. 
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy. 
6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka. 
7) współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi w celu udzielenia dziecku pomocy 

specjalistycznej. 
8) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
9) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na placu szkolnym, a także 

w trakcie zajęć poza terenem szkoły. 
 
 

§ 71. 
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 
1) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 29 

w Sosnowcu; 
2) dyrektorze - należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu, w której funkcjonuje oddział 

przedszkolny; 
3) Komisji Rekrutacyjnej - należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora szkoły czy przedszkola w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego; 
4) kryteriach - należy przez to rozumieć kryteria określone w art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz 

kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu 
z prezydentem miasta; 

5) liście przyjętych - należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję 
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Rekrutacyjną i których rodzice złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie; 
6) liście nieprzyjętych - należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków 

formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna 
wartość kwalifikująca do przyjęcia; 

7) wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 
8) samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami; 

9) wniosek o przyjęcie - należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu. 

2. Zasady nie dotyczą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku 
decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły. 

3. Rejestracja kandydatów do oddziału przedszkolnego odbywa się bezpośrednio w szkole. 
4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych 

dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły. 
6. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
7. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania 

przedszkolnego. 
8. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony 

internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 28 lutego. 
9. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
10. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. 
11. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego do większej liczby placówek, rodzic 

określa preferencje co do kolejności przyjęcia. 
12. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 

1) zarejestrowanie kandydata; 
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną; 
3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego; 
4) postępowanie odwoławcze; 
5) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji oddział 

przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. 
13. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Sosnowiec. 
14. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 5 ust. 1, niż wolnych 

miejsc w oddziale przedszkolnym przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wraz z właściwymi 
dokumentami poświadczającymi: 

 

15. kryteria określone w pkt. 14 mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności 
od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość - 10 pkt. 

 

KRYTERIUM DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY 

a. wielodzietność rodziny 
kandydata (troje i więcej 
dzieci); 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 2). 

b. niepełnosprawność 
kandydata; 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), 

c. niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata; 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

d. niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata; 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

e. niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata; 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

f. samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie; 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 
lub akt zgonu oraz oświadczenie (załącznik nr 3) o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem 

g. objęcie kandydata pieczą 
zastępczą. 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.); 
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16. Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 2 b-g składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo 
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także 
w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

17. Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt. 2 a składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”. 

18. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza 
dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego. 

19. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez dyrektora szkoły 
w porozumieniu z Prezydentem miasta. Są to następujące kryteria: 

 

20. Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt. 7 e składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo 
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także 
w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

22. Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt. 7 b - d składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”. 

23. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do oddziału przedszkolnego pierwszego 
wyboru, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się na zasadach określonych w § 4 
postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych oddziałów przedszkolnych na 
terenie gminy. 

24. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku 
większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne 
w oparciu o kryteria określone w § 5 ust. 2 - 5 regulaminu. 

25. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole prowadzi się według harmonogramu: 
1) Od 1 do 31 marca szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów, osób sprawujących pieczę 

zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka; 
2) Od 1 do 4 kwietnia - Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych; 
3) 7 kwietnia - Dyrektor szkoły wywiesza imienne listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych; 
4) Od 8 do 14 kwietnia - Rodzice/opiekunowie prawni/ osoby sprawujące pieczę zastępczą potwierdzają wolę 

uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu. 
26. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły 

przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z ostatnim dniem miesiąca sierpnia roku 
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 
Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale. 

27. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora oddziału 
przedszkolnego przy szkole pierwszego wyboru. 

28. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń. 

29. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do Prezydenta miasta właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach 
rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze 
wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

30. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest 
równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów 
pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru. 

31. Procedura odwoławcza 
1) W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

 

Kryteria Punkty Dokument poświadczający 

a. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły 
Podstawowej nr 29 

10 pkt. 
 

b. Dziecko uczęszczało do przedszkola w 
obwodzie Szkoły Podstawowej nr 29 

10 pkt. Oświadczenie rodzica lub potwierdzenie 
z przedszkola 

c. 
Dziecko zamieszkuje blisko szkoły - najkrótsza 
droga umożliwiająca dojście wynosi - do 2 km 

10 pkt. 
Oświadczenie rodzica potwierdzające miejsce 
zamieszkania i zameldowania - załącznik nr 4 

d. W obwodzie szkoły mieszkają osoby 
wspomagające rodziców w opiece nad 
dzieckiem 

5 pkt. 
Oświadczenie rodzica potwierdzające miejsce 
zamieszkania i zameldowania - załącznik nr 4 

e. Rodzice (oboje) dziecka pracują / studiują. 5 pkt. Zaświadczenia o zatrudnieniu, wypis z rejestru 
działalności gospodarczej lub zaświadczenie 
z uczelni 
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nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

2) Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem 
o uzasadnienie. 

3) Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola 
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna. 

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania. 

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego 
32. Zmiany zasad rekrutacji wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy ich wprowadzeniu. 
33. Na potrzeby rekrutacji do oddziału przedszkolnego kryteria, o których mowa w art. 20c ust.4 ustawy - kryteria 

„gminne”, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem miasta. 
34. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania 

uzupełniającego określa dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem miasta. 
 
 

§ 72. 
Organizacja pracy oddziału przedszkolnego 

1. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym jest określana w arkuszu organizacji pracy 
szkoły opracowanym przez Dyrektora. 

2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności: 
1) liczbę pracowników, 
2) czas pracy oddziału przedszkolnego, 
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25 osób. 
4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania 

przedszkolnego uwzględniający podstawę programową, oraz realizację współczesnych koncepcji 
dydaktycznych. 

5. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone odpłatnie 

zajęcia dodatkowe. 
7. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć dodatkowych jest dostosowany do potrzeb 

i możliwości psychofizycznych dzieci. Czas trwania religii i języka angielskiego wynosi 2 razy po 30 minut. 
8. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego, w tym czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. 
9. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela 

prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz w miarę 
możliwości oczekiwań rodziców. 

10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, 
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

11. Zajęcia oddziału przedszkolnego odbywają się przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, w dniach pracy 
szkoły. 

12. Szkoła organizuje żywienie dla dzieci w stołówce szkolnej (śniadanie, obiad, podwieczorek) - na życzenie 
rodziców. 

 
 

§ 73. 
Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 

Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy: 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia powierzonych mu wychowanków. 
2. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań. 
3. Dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich 

własnej inicjatywy. 
4. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej 

rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej. 
5. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o wybrany program - odpowiedzialność 

za jej jakość 
6. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 
7. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych 

dzieci oraz ich dokumentowanie. 
8. Planowanie pracy w systemie tygodniowym lub miesięcznym. 
9. Otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod i form pracy do jego 

możliwości, zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka. 
10. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych. 
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11. Organizowanie w ciągu roku szkolnego zebrań ogólnych z rodzicami oraz spotkań indywidualnych w miarę 
potrzeb (obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym 
podpisem). 

12. Zapoznanie rodziców z podstawą programową i statutem szkoły na początku roku szkolnego. 
13. Doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie swojej wiedzy pedagogicznej, rozwijanie i doskonalenie 

swojego warsztatu pracy, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
14. Prowadzenie w oddziale przedszkolnym dziennika zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy 

wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. 
 
 

§ 74. 
Prawa i obowiązki rodziców 

1. Rodzic dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne ma prawo: 
1) Poznać podstawę programową wychowania przedszkolnego. 
2) Poznać standardy dojrzałości szkolnej. 
3) Zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych - bezpłatnych: (terapia logopedyczna). 
4) Tworzyć klasową Radę Rodziców. 
5) Systematycznie kontaktować się z wychowawcą i innymi nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym 

oraz wychowawcami świetlicy. 
6) Uzyskiwać wyczerpujące informacje o postępach dydaktycznych dziecka oraz jego rozwoju społeczno - 

emocjonalnym. 
7) Uczestniczyć w zajęciach otwartych. 
8) Występować z inicjatywami dotyczących życia grupy (organizacja uroczystości przedszkolnych). 

2. Obowiązki rodzica: 
1) Dopełnienie obowiązku przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły w wyznaczonych godzinach zgodnie 

z planem zajęć. 
2) Odbieranie dzieci osobiście, bądź przez upoważnioną osobę pełnoletnią na podstawie pisemnego 

upoważnienia. 
3) Wyposażenie dziecka w materiały pomocnicze. 
4) Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach oraz zgłaszanie nieobecności na obiedzie. 
5) Dbanie o higieną osobistą dziecka. 
6) Wyposażenie dziecka w zmienne obuwie. 
7) Przygotowanie dziecku drugiego śniadania. 
8) Złożenie na piśmie deklaracji dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach religii lub pisemna rezygnacja. 

 
 

§ 75. 
Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym. 

1. Opiekę nad wychowankiem w drodze do oddziału przedszkolnego i z oddziału do domu sprawują rodzice (prawni 
opiekunowie), lub osoba przez nich uprawniona, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo. 

2. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym zapewnia mu się opiekę pedagogiczną od momentu 
przyprowadzenia go przez rodziców (prawnych opiekunów) do momentu odejścia do domu. 

3. W trakcie zajęć i zabaw poza budynkiem szkolnym, dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony nauczyciela. 
4. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców oprócz 

udzielania, w razie konieczności, pierwszej pomocy. 
5. W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków szkoła natychmiast zawiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów) i wzywa pomoc lekarską. 
 
 

Rozdział X 
WYCIECZKI 

 
 

§ 76. 
Zasady organizacji wycieczek i imprez obowiązujące w szkole 

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
w następujących formach: 
1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu 

nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych; 
2) wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania 

kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych; 
3) imprezy krajoznawczo - turystyczne takie jak biwaki, rajdy, zloty, turnieje; 
4) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania lub innych programów i projektów, takie jak: 

zielone szkoły, zdrowe szkoły, wycieczki wielodniowe, 
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2. W szkole mogą być organizowane wycieczki zagraniczne w formach, o których mowa w pkt 1. 
3. Zagadnienia, które należy uwzględnić przy organizacji wycieczek i imprez szkolnych: 

1) Organizacja, program i przebieg każdej wycieczki/imprezy odbywa się zgodnie z przepisami prawa, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa wymienionego we Wstępie do niniejszych Zasad. 

2) Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie 
informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o celu, trasie, harmonogramie 
i regulaminie. 

3) Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu 
zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

4) Udział uczniów w wycieczkach i imprezach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć 
lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych. 

5) Program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera 
karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły . 

6) Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków 
i kosztów leczenia. 

7) W przypadku nie uwzględnienia przez kierownika wycieczki/imprezy wyżej wymienionych aspektów dyrektor 
szkoły może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki. 

4. Organizacja wycieczki lub imprezy 
1) Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub innej imprezie dyrektor 

szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, 
miejsca wycieczki lub imprezy i rodzaju środka lokomocji. Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględnia 
się również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy 
uczniów, sposób zorganizowania wycieczki, itp. 

2) Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły 
o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 

3) Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba 
pełnoletnia, która: 
a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 
b) jest instruktorem harcerskim, 
c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub 

pilota wycieczek. 
4) Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być 

osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również 
w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy. 

5) Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: 
a) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, 
b) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, 
c) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór 

w tym zakresie, 
d) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, 
e) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa 

uczestnikom wycieczki lub imprezy, 
f) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, 
g) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 
h) dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 
i) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 
j) opracowuje informację dla rodziców zawierającą skrócony harmonogram wycieczki, czas wyjazdu 

i przyjazdu, informację dotyczącą wyposażenia uczestnika, bagażu, numer kontaktowy, 
k) przedkłada kartę wycieczki lub imprezy wraz z odpowiednimi załącznikami dyrektorowi szkoły do 

zatwierdzenia, 
l) w razie potrzeby pełni funkcję opiekuna. 

6) Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub inna pełnoletnia osoba po uzyskaniu zgody 
dyrektora szkoły. 

7) Opiekun w szczególności: 
a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 
b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 
c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa, 
d) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 
e) sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie 

zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego, 
f) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 
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§77. 

1. Dokumentacja wycieczki szkolnej powinna zawierać: 
1) Komputerowo wypełniona karta wycieczki lub imprezy - wymóg dotyczący karty wycieczki lub imprezy 

zatwierdzanej przez dyrektora szkoły dotyczy wszystkich form wycieczek i imprez (tak krajowych, jak 
0 zagranicznych). W przypadku wyjazdów zagranicznych w karcie wycieczki mają się znaleźć adnotacje 
organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty). 

2) Lista uczestników wycieczki/imprezy zawierająca dane uczniów (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres 
zamieszkania, PESEL) 

3) Zgody rodziców /prawnych opiekunów uczniów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie. 
4) Regulamin wycieczki/imprezy z podpisami uczestników potwierdzającymi że zostali z nim zapoznani 
5) Program i harmonogram wycieczki/imprezy z podpisami uczestników potwierdzającymi że zostali z nim 

zapoznani 
6) Oświadczenia kierownika i opiekunów wycieczki/imprezy - w przypadku wycieczek/imprez wielodniowych 
7) Inna dokumentacja wynikająca ze specyfiki wycieczki/imprezy 

2. Dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać również Listę Podróżujących dla Wycieczek w Unii 
Europejskiej, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 
września 2005 r. (Dz. U. 188 poz.1582) oraz potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazywać nazwę firmy ubezpieczającej i numer 
polisy (lub kserokopię polisy). 

3. Kartę wycieczki/imprezy wraz z pozostałą dokumentacją wycieczki/imprezy należy przedłożyć do zatwierdzenia 
Dyrektorowi szkoły w terminie nie mniej niż siedmiu dni przed jej rozpoczęciem. 

4. Zakończenie wycieczki/imprezy kierownik odnotowuje wpisem na karcie wycieczki zawierającym godzinę i datę 
jej zakończenia. 

5. Po zakończeniu wycieczki/imprezy całą jej dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkoły 
 
 
§ 78. 

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach szkolnych 
1. Wycieczka autokarowa: 

1) liczebność grupy musi być dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc siedzących; 
2) 1 opiekun przypada na 15 uczniów (do opiekunów nie wlicza się kierowcy i pilota / przewodnika); 
3) każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 uczniów; 
4) opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem 

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 
5) miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie); 
6) przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia; 
7) kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności 

technicznej autokaru - ważne przez 6 miesięcy (przy wyjazdach na większą odległość np. na zieloną szkołę - 
potwierdzenie z dnia poprzedzającego wyjazd) 

8) kierowca może jechać maksimum 8 godzin; 
9) autokar musi być oznakowany - przewóz dzieci; 
10) postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach; 
11) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci; 
12) obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć 

tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.); 
13) planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników - w przypadku 

choroby lokomocyjnej należy podać dziecku leki; 
14) należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy; 

2. Wycieczka piesza, np. do lasu: 
1) liczebność do 30 uczniów - 2 opiekunów (może to być rodzic lub inna pełnoletnia osoba); 
2) w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu; 
3) uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych; 
4) w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi 

nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu; 
5) w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub 

krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach turystycznych; 
6) opiekun powinien posiadać mapę, dobrze, gdyby znał teren; 
7) przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po 

lesie; 
8) należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

3. Wycieczka w góry: 
1) liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników; 
2) odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek 
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temperatury wraz ze wzrostem wysokości), rzeczy osobiste zabieramy w plecaku; 
3) wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach, na czele kolumny idzie 

osoba dorosła; 
4) uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby 

słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze; 
5) na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej; 
6) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy 

tatrzańscy; 
7) wyruszając w góry, należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla 

młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami; 
8) na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu. 

4. Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez: 
1) uczeń może nie zostać zabrany na wycieczkę lub imprezę, ze względu na powtarzające się nieustannie 

zachowanie zagrażającego zdrowiu lub życiu innych uczestników wycieczki lub imprezy, na wniosek 
dyrektora, wychowawcy lub kierownika wycieczki, 

2) jeśli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania lekarskie, uczeń nie może brać udziału w wycieczce, 
3) zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, 
4) zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika górskiego, 
5) zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć, 

manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są 
jadalne, 

6) przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie są zobowiązani do zaznajomienia uczestników z zasadami 
bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na peronach kolejowych 
(przejazdy PKP), na szlakach turystycznych i górskich - szczególnie o niewyprzedzaniu przewodnika, 
oddalaniu się lub opóźnianiu marszu, 

7) po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, 
pomieszczeniami sanitarno - higienicznymi, 

8) kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu uczniów oraz 
dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie 
bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania 
narkotyków lub innych niedozwolonych używek, 

9) w przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy wszystkim jej potrzebującym, 
niezwłocznie powiadomić właściwe służby medyczne (obowiązkiem uczestników wycieczki jest nieść pomoc 
na szlaku wszystkim jej potrzebującym). Zawiadomić rodzinę i dyrektora szkoły. 

 
 
 

Rozdział XI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 79 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła posiada dwie pieczęcie okrągłe: dużą i małą. 

 
§ 80 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Dokumentacje przebiegu nauczania stanowią także uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz pisemne 
prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej. 

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 

§ 81 
1. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny ustalony tradycją, na który składają się m.in.: Ślubowanie klas I, 

Pasowanie na czytelnika biblioteki, pożegnanie klas szóstych - „Ostatni Dzwonek”, obchody święta Dnia 
Edukacji Narodowej, Wigilie klasowe, Święto Wiosny, Dzień Sportu. 

2. Tradycyjny ceremoniał szkolny jest stale wzbogacany i modyfikowany z inicjatywy i potrzeb społeczności 
szkolnej. 

 
§ 82 

1. Statut szkoły jest podstawowym, wewnętrznym aktem prawnym szkoły regulującym całokształt jej 
funkcjonowania. 

2. Wszystkie uchwały, zarządzenia, decyzje i regulaminy podejmowane i tworzone przez organy szkoły muszą być 
zgodne ze statutem szkoły. 
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§ 83 

1. Statut szkoły obowiązuje od daty jego uchwalenia. 
2. Do statutu mogą być wprowadzone poprawki, jeśli będą tego wymagały względy prawne. 
3. Do wprowadzenia zmian w statucie uprawniona jest rada pedagogiczna na umotywowany wniosek organów 

szkoły, organu nadzorującego lub prowadzącego. 
4. Wszelkie zmiany w statucie są dokonywane przez radę pedagogiczną jako uchwała. 

 
§ 84 

1. Statut szkoły uchwala rada pedagogiczna. Uchwalenie i zmiana statutu muszą być poprzedzone konsultacją 
z istniejącymi organami szkoły. 

2. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej - uczniów, rodziców, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 
§ 85 

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu jest nadawany i zmieniany drogą 
nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. 

 
§ 86 

Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły uchwałą nr  2/2016/2017. Jest to ujednolicony tekst 
statutu Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu. 


