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Dział I Postanowienia ogólne  

Rozdział 1   Przepisy definiujące  
 

 § 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 15 im. Królowej Jadwigi 
w Opolu; 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły; 
3) Dyrektorze/Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców 

- należy przez to rozumieć organy działające w Szkole; 
4) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych 

opiekunów;  
5) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej 

powierzono jeden z oddziałów w szkole;  
6) organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Miasto Opole, ul. Rynek-Ratusz; 
7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub Kuratorze należy przez to rozumieć 

działającego w imieniu Wojewody Opolskiego Kuratora Oświaty urzędującego w Kuratorium 
Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14;  

8) poradni psychologiczno - pedagogicznej - należy przez to rozumieć także inną poradnię 
specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.   

 

Rozdział 2   Podstawowe informacje o szkole  
 

§ 2. 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im Królowej Jadwigi w Opolu  zwana dalej szkołą 
podstawową, jest placówką publiczną:  

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II 

etapu edukacyjnego; 
5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 
 

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Opolu przy ul. Małopolskiej 20.   
W okresie przejściowym zmiany ustroju szkolnego Szkoła organizuje także nauczanie uczniów klas 7 i 
8  w pomieszczeniach wyodrębnionych w budynku PSP 29 w Opolu, ul. Szarych Szeregów 1. 
 

3. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. 
Królowej Jadwigi w Opolu. Na pieczęciach i stemplach oraz tablicy urzędowej używana jest nazwa: 
„Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im Królowej Jadwigi  w  Opolu”. 
Dopuszcza się używanie skrótu nazwy szkoły – PSP nr 15 w Opolu lub PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi 
w Opolu. 
 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Opole, ul. Rynek – Ratusz. 
 
5. Organem nadzorującym szkołę jest  Opolski Kurator Oświaty. 
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6.  Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad 
określonych w odrębnych przepisach. 

 
7.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
9. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 

ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy. 
 
10. Obwód szkoły obejmuje ulice wskazane przez Urząd Miasta Opole w odrębnej  uchwale.   
 
11. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. 
 
12. Oprócz oddziałów ogólnodostępnych szkoła może prowadzić oddziały integracyjne 

i dwujęzyczne.   
 
13. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 

wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, 
kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 
 

Rozdział 3.  Misja szkoły i model absolwenta  

§ 3. 1. Szkoła posiada Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty 
edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły. 
           

            2. Misja szkoły:  

 Działamy po to, aby: 

1) Nasi  uczniowie: 

a) umieli rozwijać własne zainteresowania przez samokształcenie, korzystanie z bibliotek, 
z Internetu i innych źródeł informacji, 

b) potrafili praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, 
c) umieli samodzielnie i twórczo myśleć, wyrażać własne opinie i odczucia oraz  dokonywać 

samooceny, 
d) mieli świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności i własnych predyspozycji, 
e) potrafili prawidłowo komunikować się, wyrażać własne stanowisko, szanując poglądy i dążenia 

innych ludzi, 
f) przejawiali gotowość do pomagania innym, szacunek dla drugiego człowieka oraz umacniali w 

sobie poczucie własnej godności, 
g) kierowali się w codziennym życiu zasadami etyczno-moralnymi, 
h) wzmacniali uczucia patriotyczne poprzez szacunek do tradycji i własnego języka, 
i) posiadali światopogląd oparty na tradycji humanistycznej, 
j) wykształcili w sobie szacunek dla osiągnięć własnego narodu, jego wkładu w rozwój Europy, 
k) świadomie i aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym miejscowości i regionu, 
l) efektywnie posługiwali się technologią informacyjną, 
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m) posiadali praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym na odpowiednim poziomie 
edukacyjnym. 

2) Nasi rodzice: 

a) czuli się współodpowiedzialni za działania podejmowane przez szkołę, 
b) mieli świadomość współuczestniczenia w kształtowaniu osobowości dziecka, 
c) otrzymywali pełną informację o postępach w nauce, zachowaniu swoich dzieci i osiągnięciach 

szkoły, 
d) byli zadowoleni z efektów pracy szkoły. 

3) Nasi nauczyciele: 

a) realizowali zasady edukacji ku przyszłości i jakości życia, 
b) promowali pozytywne wzorce zachowań i wzmacniali prawidłowe relacje interpersonalne, 
c) ściśle współpracowali ze sobą i byli usatysfakcjonowani z wyników swej pracy z uczniami, 
d) podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali kolejne stopnie awansu zawodowego. 

4) Nasza szkoła: 
 

a) była miejscem wzajemnego szacunku, zaufania i bezpieczeństwa, 
b) zapewniała wszechstronny rozwój osobowy, 
c) była dobrze postrzegana w środowisku i cieszyła się zainteresowaniem uczniów i rodziców, 
d) rozwijała społecznie, uczyła wrażliwości i pracy na rzecz innych ludzi, 
e) propagowała postawy solidarności społecznej i przygotowywała do życia w zjednoczonej 

Europie, 
f) kształtowała pozytywny stosunek do zabawy, pracy i wypoczynku. 

 

         3. Model absolwenta:  
 
Uczeń naszej szkoły: 

1) Jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną 
przyszłość. 

2) Potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi 
wartościami moralno-etycznymi. 

3) Potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku. 
4) Zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie. 
5) Umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych 

źródeł wiedzy. 
6) Jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów. 
7) Umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi. 
8) Interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie. 
9)    Ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime 

tradycje. 

Rozdział 4.  Ceremoniał  Szkolny   
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§ 4. 1. Szkoła może mieć własne godło. 

             2. Szkoła ma własny sztandar, ceremoniał, hymn  oraz logo. 

             3. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru   
szkolnego oraz celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych 
uroczystości szkolnych.  

 
 § 5. 1. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia pocztu   

sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły. 
 

           2. Skład osobowy Pocztu sztandarowego: 
 
1)  chorąży (sztandarowy) – uczeń; 
2)  asysta – dwie uczennice. 
 
           3. Zasady rekrutacji Pocztu Sztandarowego: 
 
1) Poczet Sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas najstarszych wyróżniających się 

w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu; 

2) kandydatury do Pocztu Sztandarowego przedstawiane są przez wychowawców klas siódmych oraz 

przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na czerwcowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej;  

3) Skład pocztu zatwierdza Rada Pedagogiczna, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, 

w liczbie sześciu osób – jako  dwa nominalne i równoważne Poczty Sztandarowe. 

 
          4. O wyborze uczniów do Pocztu Sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem 
okolicznościowym. 
 
          5. Kadencja Pocztu Sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od przekazania sztandaru w dniu 
zakończenia roku szkolnego. Po zakończeniu kadencji uczniom wręczane są pamiątkowe dyplomy, a 
ich nazwiska wpisuje się do kroniki szkoły. 
 
           6. Insygnia Pocztu Sztandarowego: 
 
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę 

kołnierza, spięte na wysokości lewego  biodra; 

2) białe rękawiczki.  

          7. Ubiór Pocztu Sztandarowego: 
 
1) uczeń – garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, stosowne obuwie; 

2) uczennica – biała bluzka, ciemna spódnica, stosowne obuwie; 

3) gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w     trudnych warunkach 

pogodowych dopuszczalny jest inny taktowny strój. 

        8. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 
 
1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 
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2) ślubowanie klas pierwszych; 
3) obchody święta patrona szkoły; 
4) uroczystości rocznicowe – Konstytucja 3 Maja;  
5) Święto Odzyskania Niepodległości; 
6) uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 

9. Formy obowiązujące w czasie uroczystości wymienionych w ust.8: 
 

1) Wprowadzenie sztandaru: 
 

Lp. Komendy i ich kolejność Opis sytuacyjny zachowania się 
uczestników po komendzie 

Poczet sztandarowy 

1. Proszę o powstanie. uczestnicy powstają przed 
wprowadzeniem sztandaru 

przygotowanie do 
wejścia 

2. „Baczność”! Sztandar 
Szkoły wprowadzić! 

uczestnicy w postawie zasadniczej wprowadzenie 
sztandaru  
zatrzymanie się na 
ustalonym miejscu 

3. Do hymnu! uczestnicy w postawie zasadniczej postawa „zasadnicza” 

4. Po hymnie! uczestnicy w postawie „spocznij” postawa „spocznij” 

5. Można usiąść. uczestnicy zajmują miejsca postawa „spocznij” 

 
2) Odprowadzenie sztandaru: 
 

Lp. Komendy i ich kolejność Opis sytuacyjny zachowania się 
uczestników po komendzie 

Poczet sztandarowy 

1. Proszę o powstanie. uczestnicy powstają przed 
odprowadzeniem sztandaru 

postawa „spocznij” 

2. Do hymnu szkoły! uczestnicy w postawie zasadniczej postawa „zasadnicza” 

3. Po hymnie! uczestnicy w postawie „spocznij” postawa „spocznij” 

4. „Baczność”! Sztandar 
szkoły odprowadzić! 

uczestnicy w postawie zasadniczej postawa „zasadnicza”, 
odprowadzenie 
sztandaru 

5. Spocznij! uczestnicy w postawie „spocznij”  

6. Można usiąść. uczestnicy zajmują miejsca  

 
 

10. Ceremoniał przekazania sztandaru. 
 

Lp. Komendy i ich 
kolejność 

Opis sytuacyjny za- 
chowania się uczest- 
ników po komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar  

1. Proszę  
o powstanie. 

uczestnicy wstają postawa „spocznij” postawa 
„spocznij” 

2. Poczet sztanda- 
rowy oraz nowy 
skład pocztu do 
przekazania 

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 
 
nowy skład pocztu 

postawa „zasadnicza” postawa 
„zasadnicza” 
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sztandaru 
 – wystąp! 

występuje i ustawia się 
przed sztandarem, 
twarzą do niego 

postawa 
„prezentuj” 

3. Baczność! 
Sztandar przekazać! 

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 
 

nowy poczet  
w kolejności: 
uczennica, uczeń, 
uczennica wykonuje 
krok do przodu i 
przyklękając na prawe 
kolano całuje rąbek 
sztandaru 
 
dotychczasowa asysta 
przekazuje insygnia  
 
chorąży podaje 
sztandar jednej osobie 
z asysty, przekazuje 
szarfę, a potem 
rękawiczki, następnie 
odbiera sztandar 
 i przekazuje go 
nowemu chorążemu 
mówiąc: Przekazujemy 
Wam sztandar szkoły – 
symbol patriotyzmu 
 i tradycji. Noście go z 
dumą i honorem. 
 
nowy poczet postawa 
„zasadnicza” 
 
ustępujący poczet  
w kolejności: 
uczennica, uczeń, 
uczeń- nica wykonuje 
krok do przodu i 
przyklękając na prawe 
kolano całuje rąbek 
sztandaru 
 
ustępujący poczet 
ustawia się obok nowe- 
go: asysta po lewej i 
prawej stronie, chorąży 
po prawej stronie 
nowego chorążego. 
 
na cichą komendę 

salutowanie  
w miejscu 
 
 
 
 
 
 
 
postawa 
„spocznij” 
 
postawa 
„spocznij” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
postawa 

 „zasadnicza” 
 
 
 
salutowanie  
w miejscu 
 
 
 
postawa 
„spocznij” 
 
 
 
 
postawa 
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nowego chorążego 
wszyscy odwracają się 
twarzami do 
uczestników 
uroczystości 

„spocznij” 
 
 

4. Baczność!  
Ustępujący poczet 
odmaszerować! 
 
Spocznij! 

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 
 

postawa „zasadnicza” 
 
 
 
postawa „spocznij” 

postawa 
„prezentuj” 
 
 
postawa 
„spocznij” 

5.  Baczność! 
Sztandar 
odprowadzić! 

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 
  

wyprowadzenie 
sztandaru 

postawa 

 „na ramię”  
w marszu” 

 
 

11. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych. 
 

Lp. Komendy i ich 
kolejność 

Opis sytuacyjny za- 
chowania się uczest- 
ników po komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar  

1. Proszę  
o powstanie. 

uczestnicy wstają postawa „spocznij” postawa 
„spocznij” 

2. Przedstawiciele klas 
do ślubowania 
wystąp 

przedstawiciele klas 
ustawiają się twarzami 
w stronę sztandaru, 
bokiem do pocztu 

postawa „spocznij” postawa 
„spocznij” 

3. Do ślubowania! uczestnicy w postawie 
zasadniczej 
 
ślubujący podnoszą 
prawą rękę do ślu- 
bowania, palce na 
wysokości oczu 
 

postawa „zasadnicza” 
 

postawa 
„prezentuj” 
 
postawa 
„salutowanie  
w miejscu” 
 

4. Po ślubowaniu! uczestnicy w postawie 
„spocznij” 
 
ślubujący opuszczają 
rękę 
 
 

postawa „zasadnicza” 
 

postawa 
„spocznij” 

5.  Spocznij! uczestnicy siadają postawa „spocznij” postawa 
„spocznij” 

 
 
12. Chwyty sztandaru. 
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Postawy Opis chwytu 

„zasadnicza” Sztandar oparty trzewikiem drzewca przy prawej nodze, na wysokości 
czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa (na 
wysokości klatki piersiowej), lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała 
(przytrzymuje drzewce na wysokości pasa) 

„spocznij” Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. 
Chorąży i asysta w postawie „spocznij”. 

„na ramię” Chorąży przesuwa prawa rękę po drzewcu na wysokość barku, energicznie 
kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat 
sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 

„prezentuj” Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia 
pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), 
lewą ręką chwyta drzewce tuż pod prawą, opuszcza prawą rękę obejmując 
nią dolną część drzewca. 

„salutowanie  
w miejscu 

Wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos 
z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy 
i pochyla sztandar do przodu o 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu 
przechodzi do postawy „prezentuj”, a następnie do postawy „spocznij”. 

„salutowanie  
w marszu” 

Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. 

 
 

13. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. 
 

1) Sztandar Szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez  
administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, 
uroczystościach pogrzebowych i innych. 

 
§ 6. 1. Roty szkolnych ślubowań. 

 
1) Rota ślubowania pierwszoklasistów :„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły 

i klasy. Będę uczył się dobrze, słuchał nauczycieli, służył pomocą słabszym. Swoim postępowaniem 

będę sprawiał radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego i wzorowego Polaka”. 

2)  Rota ślubowania  absolwentów: „My, absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. 

Królowej Jadwigi w Opolu, ślubujemy pielęgnować tradycje naszej szkoły oraz godnie ją 

reprezentować w każdym środowisku i w każdej sytuacji”. 

§ 7. Tekst hymnu szkolnego znajduje się w gablocie szkolnej. Wersja muzyczna hymnu  
przechowywana jest w zasobach elektronicznych szkoły.  

 
§ 8.  Logo szkoły jest znakiem promocyjnym. Jego wygląd i zasady używania zostały określone   

w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia i zasad używania loga szkoły.  
 

        § 9. 1. Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi: 
 

1) Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 
a) święta państwowe, 

b) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 
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c) Święto Patrona Szkoły, 

d) Dzień Edukacji Narodowej. 

        § 10. 1. Tradycyjne uroczystości i zwyczaje:  
 

1) Inauguracja roku szkolnego; 
2) Ślubowanie klas pierwszych; 
3) Święto Patrona Szkoły; 
4) Dzień Edukacji Narodowej; 
5) Dzień Babci i Dziadka; 
6) Dzień Regionalny; 
7) Dzień Ziemi.  
8) Dzień Europejski; 
9) Dzień Matki i Ojca; 
10) Wiosenny Festyn Rodzinny.; 
11) Pożegnanie absolwentów; 
12) Zakończenie roku szkolnego. 
 

2. Szczegółowy harmonogram szkolnych uroczystości i imprez znajduje się w Kalendarzu Roku 
Szkolnego PSP nr 15 w Opolu, który stanowi integralną część Planu Pracy Szkoły na dany rok szkolny.  
 
         § 11. 1. Ponadto do tradycji szkoły należą: 
 
1)    wrzesień bez ocen niedostatecznych w klasach 4; 
2)    pasowanie na ucznia połączone z uroczystym wręczaniem legitymacji  szkolnych; 
3) przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników; 
4) wybory do Samorządu Uczniowskiego; 
5) nadawanie tytułów „Talencik/Talent ”, „Agathos”; 
6) nadawanie tytułu „Prymus Szkoły”; 
7) nadawanie tytułu „Sportowiec Roku”; 
8) przekazywanie rodzicom absolwentów listów gratulacyjnych; 
9) Dni Otwarte Szkoły; 
10) mikołajki; 
11) kiermasze świąteczne; 
12) jasełka; 
13) klasowe spotkania opłatkowe, 
14) zabawy karnawałowe i andrzejkowe; 
15) organizowanie akcji charytatywnych. 

Dział II Cele i zadania szkoły         
 

 Rozdział 1  Główne cele i zadania szkoły  
 

§ 12. 1. Podstawowym celem i zadaniem szkoły jest realizacja celów i zadań określonych 
w ustawie Prawo Oświatowe, w ustawie Karta Nauczyciela oraz  przepisach wydanych na ich 
podstawie przy respektowaniu zasad nauk pedagogicznych, a także zobowiązań wynikających 
z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji 
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o Prawach Dziecka w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej 
i wyznaniowej uczniów. 
 

2. Głównymi celami szkoły: 
 

1)   wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 
patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

2)   wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej                            
i etnicznej;  

3)   formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;  
4)   rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  
5)   rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania                

i wnioskowania;  
6)   ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  
7)   rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  
8)   wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  
9)   wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;  
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                           

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość;  
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy;  
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  
 

3.  Do głównych zadań szkoły  należy:  
 
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie 

bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
2) wychowanie ku wartościom, kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny 

rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 
osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

3) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego 

dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

4) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania 

oraz organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

6) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

7) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej; 

8) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz 

wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich 

i innych tekstów literackich; 
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9) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami 
upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i 
symbolami państwowymi; 

10) przygotowanie uczniów poprzez doradztwo zawodowe do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 
11) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
12) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
13) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez 

zorganizowanie świetlicy szkolnej; 
14) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami 

w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 
15) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw 

poszanowania dla innych kultur i tradycji; 
16) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska; 
17) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
18) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, 

a w szczególności instalowanie programów filtrujących   i ograniczających dostęp do zasobów 
sieciowych w Internecie; 

19) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji; 

20) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji. 

 

§ 13. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów 
i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji 
celów i zadań Szkoły.   
 

§ 14 Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 
niepedagogiczni we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, 
z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem 
prowadzącym placówkę. 
 

§ 15. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-
lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

 
§ 16. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

 
1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania,  
2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowanym do wieku i potrzeb uczniów. 
 

2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły 
tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich 
przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

Rozdział 2  Sposoby realizacji zadań szkoły 
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§ 17. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego, zgodnie z przyjętymi 
programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

 
2. Wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania regulują 

obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz obowiązujące w szkole Procedury dopuszczania do 
użytku szkolnego programów nauczania w PSP nr 15 w Opolu. 

 
3. Dopuszczone przez dyrektora szkoły programy nauczania tworzą Szkolny Zestaw 

Programów Nauczania. 
 

 § 18. Zasady dopuszczania do użytku w szkole podręczników, materiałów edukacyjnych 
i ćwiczeniowych regulują obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz obowiązujące w szkole 
Procedury dopuszczania do użytku w szkole podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  
w PSP nr 15 w Opolu. 

 
 § 19. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej regulują obowiązujące przepisy prawa oświatowego 
oraz obowiązujący Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów 
ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej w PSP nr 15 w Opolu  

 
  § 20. 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły. 

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły opracowuje zespół zadaniowy nauczycieli 
powołany przez dyrektora szkoły, który współpracuje z przedstawicielami rodziców i uczniów.   

3. Program Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły  opracowuje się po dokonanej diagnozie 
sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców  z uwzględnieniem 
dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu  
z Radą Pedagogiczną. 
1) Na pierwszym w nowym roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej: 
     a) zespół zadaniowy opracowujący Program przedstawia efekty pracy,  
     b) Rada Pedagogiczna wyraża opinię. 
2) Na pierwszym w nowym roku posiedzeniu Rady Rodziców, Rada Rodziców zapoznaje się z efektami 
pracy zespołu opracowującego Program oraz opinią Rady Pedagogicznej. 
 3) Jeżeli obie strony nie wnoszą zastrzeżeń, rada Rodziców uchwala  Program Wychowawczo-
Profilaktyczny Szkoły. 

5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, na 
podstawie treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły  z uwzględnieniem specyfiki klasy  
i przedstawiają je do zaopiniowania na zebraniach rodziców.  

6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 
wychowawcą klasy.  

7. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie w oparciu 
o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego.  
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§ 21. 1. Szkoła sprawuje opiekę wychowawczą, pedagogiczno –psychologiczną nad każdym 
uczniem, który takiej opieki potrzebuje, a w szczególności:  

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 
a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z rodzicami nowo przyjętych uczniów; 
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego 

w celu  rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych 
i materialnych,  

c) organizację zajęć  integracyjnych, 
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa 

szkolnego, 
e) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków  rodzinnych 
i losowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami określonymi przez organ 
prowadzący,                         

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 
a) umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, 
b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną,  
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości 

i potrzeb ucznia, 
d) rozwój zdolności ucznia w ramach kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, 
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów, zawodów, przeglądów, 
f) indywidualizację procesu nauczania. 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego. 
 

§ 22. 1. W szkole powołuje się Zespół do spraw bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. 
 

     2.  Do zadań koordynatora należy: 
1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 
2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę  w działaniach na rzecz 

bezpieczeństwa uczniów; 
3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 
4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa    i naruszania 

bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli   i uczniów, 
5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 
6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 
7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 
 

   § 23.  1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez szkołę zajęć 
zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków 
dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno–sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, 
temperaturę i warunki atmosferyczne. 

      2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia, 
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2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli PSP nr 

15 im. Królowej Jadwigi w Opolu, 

3) podczas imprez klasowych lub międzyoddziałowych – wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele oraz, 

za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 

               3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wyjść 
organizowanych przez szkołę sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora, inne osoby 
dorosłe, w szczególności rodzice. 

               4.  Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określa 
Wewnątrzszkolny regulamin dotyczący organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki  

§ 24.  1.  Zasady organizacji bezpiecznego pobytu uczniów w szkole określa osobny dokument 
Zasady bezpieczeństwa uczniów obowiązujące w PSP nr 15 w Opolu. 

               2. Dokument wymieniony w § 24. ust. 1 zawiera także: 

1) zbiór Procedur postępowania w przypadkach niepożądanych zachowań uczniów, 
2) Procedury postępowania w razie wypadku, 
3) Procedury interwencji kryzysowej. 
4) Zasady odbioru dzieci ze szkoły  - Procedura odbioru dzieci ze szkoły w PSP nr 15 w Opolu  

          § 25. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Regulamin 
dyżurów nauczycieli Publicznej szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu. 

          § 26. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające  
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju. Szczegółowe 
działania w tym zakresie zawiera Instrukcja Bezpieczny Internet  

§ 27. 1.  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole, a także 
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę 
w szczególności ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami 
patologii społecznej. 

2. W szkole znajduje się monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom, pracownikom szkoły i pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz 
zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami: 

1) kamery wizyjne na zewnątrz budynku szkoły; 

2) kamery wizyjne wewnątrz budynku szkoły: obejmujące wszystkie wejścia do szkoły (główne, od 

strony dziedzińca, od strony świetlicy) hol przy sekretariacie, łącznik, korytarz przy szatniach 

sportowych, korytarz przy szatniach uczniowskich.  

3.   Rejestrator i podgląd kamer znajdują się w sekretariacie szkoły. Zasady odtwarzania, 
udostępniania nagranego materiału określone zostały w Polityce bezpieczeństwa informacji. 

          § 28. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie zapoznawani są ze wszystkimi 
regulaminami ich obowiązującymi. 
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§  29.  Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi, w czasie wykonywania 
swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się  o jego 
bezpieczny pobyt w szkole. 

 
 

Rozdział 3  Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

         § 30.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 
uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.  

         § 31.1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 
bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

2. Jeżeli rodzic wyrazi zgodę na udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, obowiązkiem ucznia jest uczęszczanie na wskazane zajęcia. 

3. Rodzic ma prawo zrezygnować z form świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Składa wówczas pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły. 

 
         § 32. 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 
 
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 
         § 33. 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o 
tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 

 
            2. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgłasza się wychowawcy 
oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie 
pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.  
 

§ 34. 1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół, którego 
celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi. 

2.  W skład zespołu wchodzą także specjaliści zatrudnieni w szkole (pedagog, psycholog,   
logopeda, pedagog specjalny, terapeuta). 

3. Koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wychowawca danej klasy. 

4. Do zadań zespołu należy: 

1) rozpoznawanie i ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-
pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

2) określenie i przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły zalecanych norm, sposobów 
i okresu udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym; 

3) opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi, w 
tym efektywności realizowanych zajęć dotyczącej: 
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       a) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (po zakończeniu jej udzielenia); 

       b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym (przed 
opracowaniem arkusza organizacji na dany rok szkolny). 

 
5. Szczegółowe zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej : 

1) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich 

zainteresowania i uzdolnienia; 

2) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, 

w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu 

się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień; 

3) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem i informują o tym wychowawcę klasy; 

4) Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i zaprasza specjalistów jeżeli istnieje taka 

potrzeba na spotkanie zespołu uczącego; 

5) Wychowawca klasy zakłada Kartę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kartę zakłada się raz 

na cały okres nauki w szkole podstawowej;  

6) W przypadku zmian w zakresie pomocy wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem 

aneksuje Kartę wg obowiązującego wzoru ; 

7) Zespół uczący corocznie dokonuje ewaluacji i opisu efektów pracy ucznia; 

8) Proponowane formy pomocy pp w arkuszu ewaluacji powinny być zgodne z proponowanymi formami 

w arkuszu klasyfikacji oraz z wykazem na szkolnej platformie Wsparcie Ucznia; 

9) W przypadku zmian w udzielaniu pomocy pp w trakcie roku szkolnego  wychowawca sporządza wraz z 

zespołem aneks do karty pomocy pp (dotyczy to  również klasy 4 ze względu na przejście na nowy etap 

edukacyjny); 

10) IPET opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia 

z uczniem. Koordynatorem jest nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej, zaś w 

klasie ogólnodostępnej wychowawca klasy przy wsparciu specjalisty prowadzącego 

zajęcia z danym dzieckiem (nauczyciel rewalidacji). 

 

          § 35. 1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 
nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: 
 
1) rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów;  
2) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb; 
3) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 
4) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 
5) dostosowaniu warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 
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    2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach 
zorganizowanych, do których zalicza się:  
1) zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

adresaci uczniowie szczególnie uzdolnieni 

zadania rozwijanie stwierdzonych uzdolnień uczniów.  

podstawa udzielania na uzasadniony wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 
przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych 
uzdolnieniach 

prowadzący  nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki 
zajęć 

45 minut 

liczba uczestników maksimum 5 osób 

okres udzielania pp zgodnie z decyzją dyrektora 

 
2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  
 

adresaci uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w 
spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego  

zadania pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego 

podstawa udzielania na uzasadniony wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 
przedmiotu, rodzica, opinii poradni pp 

prowadzący  nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki 
zajęć 

45 minut 

liczba uczestników maksimum 8 osób 

okres udzielania pp zgodnie z decyzją dyrektora 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne   
 

adresaci uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się  

zadania niwelowanie opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia 
albo wyeliminowania zaburzeń, dysfunkcji stanowiących powód 
objęcia 
ucznia daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej.  

podstawa udzielania na uzasadniony wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 
przedmiotu, orzeczenia i opinie poradni psychologiczno –
pedagogicznej  

prowadzący specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki 
zajęć 

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla 
ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć 

liczba uczestników maksimum 5 osób 
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okres udzielania pp zgodnie ze decyzją dyrektora lub wskazaniami w  orzeczeniu, opinii 

 
4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne  oraz inne o charakterze 
terapeutycznym  

adresaci uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 
społeczne 

zadania eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego 

podstawa 
udzielania 

na uzasadniony wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 
przedmiotu, orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub 
opinia PP 

prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć 

czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla 
ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć 

liczba 
uczestników 

maksimum 10 osób 

okres udzielania 
pp 

zgodnie z decyzją dyrektora lub wskazaniami w orzeczeniu, opinii 

5)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
6) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, 
7)  zajęcia logopedyczne, 
8) zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, 
9) wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 
uczniów, 
10) rewalidacji.  

 
     3.  W szkole działa Zespół ds. wspierania uzdolnień uczniów, który wspomaga rozwój uczniów ze 

szczególnymi uzdolnieniami oraz System wspierania ucznia zdolnego. 
 

        4.  W szkole organizuje się koła zainteresowań rozwijające pasje i uzdolnienia uczniów, w tym 
w formie projektów zewnętrznych. Udział w nich wymaga pisemnej deklaracji rodzica/prawnego 
opiekuna. 
 
        5. Organizowane w szkole konkursy, zawody, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień 
uczniów i ich prezentacji.  
 
        6. Uzdolnionym uczniom odnoszącym sukcesy przyznawane są statuetki i tytuły określone 
w Systemie wpierania ucznia zdolnego. 
 

7.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje również: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa 

szkolnego,  

2) porady i  konsultacje  dla rodziców – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa 

szkolnego oraz  w ramach indywidualnych konsultacji,  

3) warsztaty  i szkolenia dla rodziców, 

4) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli; 
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5) warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 

6) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii 

poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają 

ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych; 

7) Szkolny System wspierania ucznia uzdolnionego.   

Rozdział 4.  Organizacja nauczania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 
       § 36.  1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczanie specjalne prowadzone jest:  
 
1) w oddziałach ogólnodostępnych; 
2) w oddziałach integracyjnych. 
 

                 2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej może być prowadzone do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 rok życia. 

        § 37. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 
społecznym: 
 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych 

szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

 
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
 

       § 38. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym 
okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
             § 39. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 
dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego 
języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

    § 40. 1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 
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o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej 

Zespołem.  

 2. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.  

3. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 Statutu 
Szkoły. 
 

   4. Szczegółowe zadania Zespołu oraz zasady opracowania indywidualnego programu 

edukacyjno – terapeutycznego określa dokument  Procedury udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.  

 Rozdział 5   Organizacja nauczania indywidualnego 
 

           § 41. 1 Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

           2. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  na 
zasadach określonych w WZO.  

     3. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.   

     4.  Szczegółowe zasady określają Procedury dotyczące organizacji nauczania indywidualnego 
w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu. 

Rozdział 6.    Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 
 
           § 42. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 
programu nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 
 

              2.Uczeń ubiegający się o ITN/IPN powinien wykazać się: 
 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 
2) oceną celującą z tego przedmiotu/przedmiotów  na koniec roku/półrocza. 

 
           3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

 

Rozdział 7  Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 
pierwszej   
      

  § 43. 1.  Szkoła prowadzi działania w zakresie wspierania dziecka rozpoczynającego naukę 
w klasie pierwszej. 
 
   2. Cele, zadania, formy pracy i zasady współpracy z przedszkolami oraz z rodzicami  w zakresie 
wspierania dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 szczegółowo określa szkolny program 
Wsparcie na starcie.  
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Rozdział 8   Pomoc materialna dla uczniów  

 § 44.  1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:  

1) udzielanie pomocy materialnej: 
a) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne, 
b)     pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie, 

2) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

 
3.  Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. 
 

  4. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

 
          5. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 
 

1) rodzicami; 
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
3) ośrodkami pomocy społecznej; 
4) organem prowadzącym; 
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży. 

 
6. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 
 

1) ucznia; 
2) rodziców (opiekunów prawnych); 
3) nauczyciela. 

 
7. Pomoc materialna w szkole  organizowana jest w formie: 
 

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie; 
2) bezpłatnych obiadów; 
3) stypendiów socjalnych; 
4) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 
5) pomocy rzeczowej lub żywnościowej; 
6) programów rządowych; 
7) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 
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§ 45. Szkoła organizuje akcje charytatywne na rzecz materialnego wsparcia uczniów i ich 

rodzin. 

Dział III Organizacja pracy szkoły  

Rozdział 1  Organy  szkoły i ich kompetencje    
 

         § 46. 1. Organami szkoły są: 
 
1) Dyrektor Szkoły;  
2) Rada  Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców;  
4) Samorząd Uczniowski.  

 
         § 47. Każdy z wymienionych organów w § 46 ust. 1 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. 
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. 
Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 
         
         § 48.  1.  Dyrektor Szkoły: 
 
1) kieruje Szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;  
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły; 
3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
4)    wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą; 
5)    reprezentuje Szkołę na zewnątrz; 
6)    prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. 
                    
  2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 
w szczególności decyduje w sprawach: 
 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom   

 Szkoły; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 
4) dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz pracowników posiadających status pracownika 

samorządowego. 
 
             3. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z działalnością 
administracyjno-gospodarczą szkoły, organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego 
i opiekuńczego w szkole. Zarządzenia dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu podczas posiedzeń Rady 
Pedagogicznej i na tablicy ogłoszeń Szkoły. 
 

4. Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego  przez uczniów Szkoły i dzieci 
mieszkające w obwodzie Szkoły oraz kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci mieszkających w obwodzie Szkoły.  
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            § 49.  1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności: 
 
1) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich bezpiecznego 

i harmonijnego rozwoju psychofizycznego; 
2) realizacja uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich  kompetencji 

stanowiących; 
3) organizacja i nadzór nad właściwym przebiegiem egzaminu ósmoklasisty; 
4) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki; 

5) współpraca z uczelniami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 
pedagogicznych; 

6) współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim; 
7) organizacja procesu awansu zawodowego nauczycieli oraz procesu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli; 
8) współpraca z organem prowadzącym i organem nadzorującym Szkoły;   
9) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i 
numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki, 

10) wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych.  

          § 50.  1. Dyrektor Szkoły odpowiada za: 
 
1) poziom uzyskiwanych przez uczniów wyników nauczania i wychowania; 
2) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu; 
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę 

oraz za stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektu; 
4) celowe i racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na statutową 

działalność Szkoły; 
5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami; 
6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 
 
         § 51.  Rada Pedagogiczna  
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą 
wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w Szkole.  

 
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
 
3. Rada Pedagogiczna ma prawo do: 

 
1) występowania do organu prowadzącego Szkołę z umotywowanym wnioskiem o odwołanie ze 

stanowiska Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej; 
2)   przygotowywania projektu Statutu Szkoły lub jego zmian; 
3) pracy nad opracowaniem Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  w uzgodnieniu 

z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 
4)   uchwalania i nowelizacji regulaminu działalności Rady Pedagogicznej; 
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5)   delegowanie swoich przedstawicieli, jako reprezentantów do prac w innych organach Szkoły i do 
składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;  

6)   w przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły uchwał Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4.  Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące, zadania i obowiązki rady pedagogicznej  
określa dokument Regulamin Rady Pedagogicznej PSP nr 15 w Opolu. 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 
zwykłą większością  głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

6. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa o wstrzymaniu 
wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów 
przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją  kancelaryjną i jednolitym rzeczowym 
wykazem akt. 

       8. Szczegółowe zasady sporządzania protokołu  z zebrania rady pedagogicznej zawarte są 
w dokumencie Regulamin Rady Pedagogicznej. 

 
9.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli 
i innych pracowników szkoły. 

 
10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń 
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

       
 § 52.  Rada Rodziców   
 
1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, który działa w ramach Regulaminu Rady    

Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu. 
 
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 

 
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z 

każdego oddziału szkolnego. 
 
4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 
 
5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 
 
6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 
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1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów 
i zadań szkoły; 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad 
użytkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, wpływu na jej działalność. 
 

7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach Szkoły. 

 
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
a) Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego 
przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców. 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
4) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub 

innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu,  

6) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły stroju szkolnego, 

7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 
8) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku 

braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.  
 
9. Rada Rodziców może: 
 

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 
stażysty; 

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 
10. Rada Rodziców spośród swego grona wybiera przedstawiciela lub przedstawicieli do komisji 

konkursowej na dyrektora szkoły w liczbie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
11. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 
 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 
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3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 
      
   12. Tryb wyboru członków rady zawarty jest w dokumencie Regulamin działalności Rady 

Rodziców PSP nr 15 w Opolu. 
 

13. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców 
określa regulamin. 

 
14. Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

      § 53.  Samorząd Uczniowski 
 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 
 

  2. uchylony 
 

 
3. uchylony 

 
4. uchylony 

 
       5. uchylony 
 

6. uchylony 
 
 7. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin działalności Samorządu 

Uczniowskiego w PSP nr 15 w Opolu. 
 
 8. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
 
 9. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów. 
 
 10. uchylony 
 

      11. uchylony 

 

12. Samorządu może przedstawiać 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; 
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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)  opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć, 
8)  prawo do opiniowania zapisów Statutu Szkoły w zakresie kar, nagród oraz oceniania uczniów, 
9)  prawo składania propozycji zmian do Statutu Szkoły. 

 

        § 54.  Zasady współpracy organów szkoły  

 
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 
kompetencji. 

 
2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi 
szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

 
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 
kompetencji organu uprawnionego. 

 
4. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej  w formie 
ustnej  na jej posiedzeniu. 

 
5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 
 
6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej 

i zasad ujętych w § 55 niniejszego statutu. 

        
§ 55.   Rozstrzyganie sporów    

 
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:  
 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 
Dyrektora Szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze 
stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych 

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 
 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany 
jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 
szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 
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3.  Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

 
4.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego 
w ciągu 7 dni od decyzji. 

 
5.  Spory wynikłe pomiędzy nauczycielami a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga Rada Pedagogiczna. 
 
6. Spory wynikłe pomiędzy nauczycielami a innymi pracownikami Szkoły rozstrzyga Dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Szkole. 
 
7. Spory wynikłe pomiędzy uczniami rozstrzygają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego, a w razie ich nierozstrzygnięcia – pedagog i psycholog szkolny.  
 

Rozdział 2   Organizacja  nauczania    
 

       § 56. 1. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  
 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodne z ramowym planem nauczania; 
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;  
3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 
4) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej; 
5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
6) zajęcia z języka mniejszości narodowej; 
7) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po    

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców; 
8) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

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

 
      2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

 
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 
w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów;  

2) w strukturach międzyoddziałowych;   
3) w strukturach międzyklasowych; 
4) w toku nauczania indywidualnego;  
5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 
7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej; 
8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej; 
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9) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w stanie zagrożenia epidemicznego  
zgodnie z Procedurami funkcjonowania PSP nr 15 w stanie zagrożenia epidemicznego w danym 
roku szkolnym opracowanymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 
3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć. 
 

4.  Podziału na grupy na zajęciach edukacyjnych dokonuje się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego. 

 
5. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych na zajęciach: języka 

obcego nowożytnego, wychowania fizycznego, etyki, religii, języka mniejszości narodowej. 
 

6.  Przydziału do grupy z obowiązkowego języka obcego nowożytnego dokonuje się  na 
podstawie wyników testów kompetencji przeprowadzonych w klasie III i VI zgodnie z obowiązującymi 
Zasadami przydziału do grup obowiązkowego języka obcego nowożytnego w PSP nr 15 w Opolu. 

 
7.  Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt  i chłopców. 

 
§ 57.  Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały 

okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych  w przepisach 
prawa. 

 
§ 58.1. Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2. Szczegółowe zasady nauczania religii/etyki regulują odrębne przepisy. 

         
§ 59. 1. W szkole organizuje się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. 
 
2. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji tych zajęć regulują odrębne przepisy. 

 
§ 60. 1. Uczeń może być  zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach komputerowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 
 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na 
zajęciach komputerowych ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu. 

 
3. Procedury zwalniania ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego i pracy przy 

komputerze na zajęciach komputerowych określa dokument Regulamin zwalniania uczniów z zajęć 
wychowania fizycznego i zajęć komputerowych/informatyki  w PSP nr 15 w Opolu 

 
§ 61.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), może zwolnić ucznia 

z nauki drugiego języka obcego zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oświatowego. 
 

§ 62. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne 10 -minutowe 
oraz tzw. długą przerwę  15 - minutową. 

 
§ 63. Oddziały integracyjne    



 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu Strona 33 

 

            
         1. W szkole mogą funkcjonować oddziały integracyjne. Tworzenie klas integracyjnych regulują 
przepisy prawne.  
 
         2. W celu współorganizowania kształcenia w klasie integracyjnej dodatkowo zatrudnia 
nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.  
 
         3.  Szczegółowe zasady współpracy nauczyciela wiodącego i wspomagającego określa osobny 
dokument Zasady współpracy nauczyciela wiodącego i wspomagającego w PSP nr 15 w Opolu. 
 
         4. Nauczyciele pracujący w danej klasie integracyjnej tworzą zespół dydaktyczno-wychowawczy, 
wspólnie dostosowują program nauczania dla danego ucznia z dysfunkcją i modyfikują w miarę 
potrzeb. 
 
         5.  Wychowawcą klasy integracyjnej IV-VIII może być nauczyciel wspomagający.  
 

                 6. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczycieli posiadających  odpowiednie 
przygotowanie. 

 
8. W oddziałach integracyjnych opiekę nad dziećmi mogą, za zgodą rodziców,  sprawować 

opiekunowie wolontariusze. Zadaniem wolontariusza jest opieka nad dzieckiem, np. w czasie lekcji, 
przerw, zajęć w świetlicy, podczas spożywania posiłków, po lekcjach  (zgodnie z potrzebami dziecka). 

 
9.   Klasa integracyjna ma charakter środowiskowy. 

  
10.  Informacje na temat organizacji i funkcjonowania zespołów integracyjnych przekazywane 

są rodzicom przyszłych klas 1 na spotkaniach organizacyjnych z dyrektorem  szkoły. 
 

§ 64. 1. W szkole organizuje się zajęcia z języka mniejszości narodowej- niemieckiego w  ramach 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym  
zgodnie z aktualnymi przepisami wykonawczymi do ustawy.  

 
 2. Szczegółowe zasady określa dokument Zasady organizacji zajęć języka mniejszości 

narodowej – niemieckiego w PSP nr 15 w Opolu.   
 
§ 65.  Oddziały dwujęzyczne  

 

1. W szkole mogą funkcjonować oddziały dwujęzyczne. 
 
2. Oddziały  dwujęzyczne tworzy się w klasie VII. 
 

          3. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem 
oświatowym, Zasadami rekrutacji i Harmonogramem rekrutacji ogłaszanymi corocznie przez organ 
prowadzący Szkołę oraz Zasadami rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy 7 PSP nr 15 w Opolu. 

Rozdział 3    Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki      
 

         § 66. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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           2. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentacją określa osobny dokument Instrukcja 

postępowania z dokumentacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 15 im Królowej Jadwigi w Opolu. 

 
           3. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 
 
1) teczka wychowawcy klasy; 
2) zeszyt obserwacji ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawność intelektualną.  
 

                4. Teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdej klasy.  Za jego prowadzenie odpowiada 
wychowawca klasy.  

 
         5. Teczka wychowawcy przechowywana jest w pokoju nauczycielskim wraz dziennikiem 
lekcyjnym klasy.  
 
        6. Teczka wychowawcy podlega archiwizacji. 
 

 7. Nauczyciele dokumentują realizację godzin zajęć pozalekcyjnych  w e dzienniku. 
 
 8. Teczka wychowawcy, e dziennik, e dziennik zajęć pozalekcyjnych  są własnością szkoły.  
 
9. W szkole, za pośrednictwem firmy Vulcan funkcjonuje elektroniczny dziennik. 

Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą 
ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora 
szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika 
elektronicznego. 

 
10. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika 
elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych 
oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron 
reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

 
11. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa Regulamin funkcjonowania 

dziennika elektronicznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im Królowej Jadwigi w Opolu. 

Rozdział 4    Organizacja  wychowania i opieki  
 

§ 67. Szkolny  system  wychowania   
   
1. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję, pozostałych pracowników Szkoły oraz 
rodziców.     

 
2. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program Wychowawczo-

Profilaktyczny Szkoły.  Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje 
rozwój ucznia w wymiarze  holistycznym. 
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3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły podlega ewaluacji całościowej co 5 lat. 
 
4. Na wniosek dyrektora, nauczycieli, rodziców, uczniów, w porozumieniu ze wszystkimi 

stronami, Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły może podlegać corocznej modyfikacji 
z obowiązującymi zasadami uchwalania zmian.  

 
5. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców 

uchwala Plan Pracy Wychowawczo-Profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem Szkolnego 
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz aktualnych potrzeb.   

 
6. Wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami ustalają Plan pracy wychowawczej klasy.  
 
§ 68.  Wolontariat w szkole   

    
1. W szkole organizowana jest działalność wolontariacka mająca za zadanie organizować 

i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  
i kulturalne. 

 
2. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu. 
 

 
       § 69.  System doradztwa zawodowego   

 
1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 

 
2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu: 

 

1) koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu, 

2) pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 

uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.  

 

    3. Koordynowaniem działalności informacyjno – doradczej szkoły zajmuje się szkolny doradca 

zawodowy. 

 

4. Zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, zadania szkolnego doradcy zawodowego i 

sposoby realizacji działań doradczych szczegółowo określa dokument System Doradztwa 

Zawodowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu. 

 
§ 70.  Współpraca z rodzicami   
 
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

 



 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu Strona 36 

 

2. Współpraca powinna opierać się na zasadach wzajemnego zaufania i szacunku, 
z zachowaniem rzetelności i obiektywizmu w ocenie sytuacji.  

 
3. Szkoła  stwarza warunki do aktywizowania rodziców w celu wsparcia zadań szkoły poprzez: 
 

1) włączanie rodziców w życie szkoły: angażowanie do prac w klasowych i szkolnej Radzie Rodziców 
lub innych zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

2) wspólną organizację imprez, akcji o charakterze środowiskowym; 
3) pozyskiwanie od rodziców opinii, informacji zwrotnych w formie ankiet, sondaży, wywiadów na 

temat bieżącej działalności szkoły, 
4) wsparcie specjalistyczne dla rodziców w procesie wychowania, uczenia się dzieci; 
5) pozyskiwanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły; 
6) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów. 

 
4. Rodzice, współpracując ze szkołą, mają prawo do: 

 
1) znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, znajomości 

wewnątrzszkolnych przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 
przeprowadzania egzaminów; 

2) znajomości  regulaminów i procedur obowiązujących w szkole,  
3) zgłaszania wniosków, propozycji do  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły za 

pośrednictwem Rady Klasowej, 
4) współudziału w pracy wychowawczej; wnoszenia własnych propozycji do planu wychowawczego 

oddziału, do którego uczęszcza dziecko, 
5) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje 

wychowawca na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym;  
6)   uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, frekwencji i postępów lub 

trudności w nauce, uzyskania informacji o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 
pomocy będą realizowane,  

7)   wyrażenia zgody lub odmowy korzystania przez dziecko z proponowanej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, 

8) uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania swojego dziecka od wychowawcy, 
pedagoga, psychologa szkolnego lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 

9)    zwrócenia się z prośbą o pomoc dla dziecka do Dyrektora Szkoły w trudnych sytuacjach losowych, 
10) porady, pomocy specjalistów szkolnych: pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy 

w niwelowaniu niepowodzeń szkolnych dziecka, 
11)  występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

7) 12)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, Radzie Rodziców, 
13)  dyskrecji, poszanowania prywatności w czasie omawiania i rozwiązywania problemów dziecka. 
 

5. uchylony 
 

6.  Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wychowania 
i profilaktyki, mogą omawiać na terenie szkoły w terminach niezakłócających nauczycielom realizacji 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw 
zgodnie z harmonogramem lub w ramach doraźnych zastępstw. 
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7.  Rodzice ucznia,  sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wychowania i profilaktyki, 
powinni omawiać w następującej kolejności z: 

 
1)  nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem, 
2)  wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko, 
3)  pedagogiem, psychologiem, 
4)  wicedyrektorem lub dyrektorem.  
 

8. Spotkania, porady i konsultacje dla rodziców mogą się odbywać w formach: 
 

1)   rozmów indywidualnych: osobistych i telefonicznych - wcześniej umówionych;  
2)   zebrań z rodzicami i konsultacji w terminach ustalonych w Kalendarzu Pracy Szkoły; 
3) szkoleń, warsztatów, konferencji prowadzonych w szkole lub poza szkołą przez nauczycieli, 

wychowawców, pedagoga, psychologa, innego specjalistę lub przedstawiciela instytucji działającej 
na rzecz uczniów i ich rodziców. 

 
9. Formą kontaktu bieżącego nauczyciela, wychowawcy z rodzicem są: 
 

1)  zapis w w e-dzienniku, 
2)  rozmowa telefoniczna z rodzicem, 
3)  inne formy ustalone pomiędzy nauczycielem a rodzicem. 
 

10. Informacje o postępach ucznia w nauce przekazywane są rodzicom na bieżąco przez 
nauczycieli poprzez wpisywanie ocen bieżących do dziennika  elektronicznego i dziennika 
tradycyjnego w formie papierowej.  

 

11. Informacje o bieżącej frekwencji i zachowaniu ucznia są przekazywane rodzicom poprzez 
wpisywanie frekwencji i uwag o zachowaniu uczniów do e- dziennika. 

       § 71. Świetlica szkolna    
 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 
lub dojazd do domu, dla uczniów nieuczęszczających na religię, zwolnionych lub oczekujących na inne 
zajęcia w szkole, funkcjonuje świetlica szkolna. 

 
2. Działalność świetlica organizowana jest ze środków finansowych przyznanych szkole przez 

organ prowadzący.  
 
3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz tworzenie 

warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci w czasie przed i po 
zajęciach dydaktycznych.   

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

może przekraczać 25. W przypadku grup oddziałów integracyjnych liczba uczniów na zajęciach 
odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału integracyjnego. 

 
5. Czas pracy (dni i godziny) świetlicy ustala dyrektor szkoły w zależności od potrzeb i 

możliwości szkoły. 
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6. Do zadań świetlicy, w szczególności  należy: 
 

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 
2) umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej; 
3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny; 
4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 
5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
6) wyrabianie u uczniów samodzielności; 
7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze; 
8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 
 

7. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: 
 

1) zajęć, warsztatów tematycznych; 
2) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów; 
3) zajęć utrwalających wiedzę; 
4) gier i zabaw rozwijających; 
5) zajęć sportowych; 
6) zajęć wyjazdowych do pozaszkolnych miejsc nauki i instytucji wspomagających pracę szkoły. 
 

8. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym 
i profilaktycznym Planem Pracy Świetlicy w PSP nr 15 w Opolu  obowiązującym w danym roku 
szkolnym i tygodniowym rozkładem zajęć. 

 
9. Zapisy do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny prowadzone są na podstawie wniosku 

rodziców /prawnych opiekunów kierowanego do dyrektora szkoły w określonym przez Szkołę 
terminie w danym roku szkolnym. Szczegółowe zasady kwalifikowania uczniów do świetlicy szkolnej 
określa Regulamin przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej w PSP nr 15 w Opolu  

 
10. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez 

dyrektora szkoły na dany rok szkolny. 
 

11. Szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania uczniów ze świetlicy : 
1) Świetlica szkolna funkcjonuje od godziny 6.30 do godziny 17.00; 

2) Osobą koordynującą i bezpośrednio nadzorującą działalność świetlicy jest kierownik świetlicy; 

3) Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność 

u wychowawcy świetlicy do momentu odbioru przez osobę upoważnioną; 

4) Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej mają obowiązek udać się do świetlicy 

bezpośrednio po zakończeniu zajęć edukacyjnych. Uczniowie klas 1-2 przechodzą do świetlicy 

pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia na ostatniej lekcji w szkole.; 

5) Świetlica szkolna pracuje zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Programem 

opiekuńczo-wychowawczym świetlicy szkolnej  „Królestwo Fantazji” na dany rok szkolny; 

6) Każdy uczeń po przyjściu na teren świetlicy: 

a) zgłasza swoje przybycie wychowawcy świetlicy, 
b) odkłada okrycia wierzchnie do szatni, zmienia obuwie, odkłada plecak na półkę. 
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7) Podczas pobytu w świetlicy szkolnej uczeń: 

a) stosuje się do świetlicowego planu dnia, 
b) korzysta z zabawek, klocków, gier, sprzętu komputerowego zgodnie z ustalonymi zasadami, 
c) bawi się w zgodzie z innymi dziećmi, 
d) jest kulturalny wobec nauczycieli i innych dzieci, 
e) korzysta z zajęć, warsztatów rozwijających pasje oraz zainteresowania, jak też z zabaw 
swobodnych na ternie świetlicy oraz na świeżym powietrzu pod opieką wychowawcy 
świetlicy.   

8) Nie ma możliwości wypuszczenia  dzieci ze świetlicy na telefoniczną prośbę rodziców; 

9) Dziecko powinno być odbierane ze świetlicy osobiście przez rodzica/ opiekuna prawnego lub 

osobą upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego; 

10) Szczegółowe zasady odbioru dziecka reguluje Procedura odbioru dziecka ze szkoły w PSP nr 15 

w Opolu; 

11) W przypadku odbierania dziecka przez osobę niebędącą jego opiekunem prawnym niezbędne    

jest złożenie u nauczyciela świetlicy pisemnego upoważnienia; 

12) W przypadku samodzielnego powrotu dziecka obowiązuje złożenie stosownego oświadczenia 

u nauczyciela świetlicy; 

13) Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka ze świetlicy do godziny 17.00. 

14) Nauczyciel świetlicy ma obowiązek odnotować każdy przypadek zgłoszenia się po dziecko 

po godzinach pracy świetlicy;                                                                                                                            

15) Rodzice zobowiązani są do telefonicznego kontaktu z wychowawcami świetlicy w przypadku, 

gdy, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, istnieje przypuszczenie, że dziecko nie zostanie 

odebrane do momentu zamknięcia świetlicy i ustalenia innego sposobu odbioru Wobec braku 

informacji ze strony rodzica o ewentualnym spóźnieniu i nieodebraniu dziecka o godz. 17.00 

nauczyciel kontaktuje się z innymi osobami wskazanymi w Karcie zapisu do kontaktu. Jeżeli 

możliwości kontaktu się wyczerpią, kontaktuje się z Policją; 

16) Wszelkie zmiany dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

lub danych osobowych musza być dokumentowane na piśmie; 

17) Rodzice maja obowiązek niezwłocznie informować szkołę o zmianach dotyczących 

praw rodzicielskich.  

 
12. uchylony   

 
§ 72.  Stołówka szkolna     

 
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych i dostarczanych przez firmę 

cateringową. 
2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są uczniowie i pracownicy szkoły. 

 
3. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny 

Regulamin stołówki.   
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Rozdział 5   Organizacja szkoły       
 

§ 73. 1. Do realizacji swoich zadań statutowych szkoła posiada: 
 

1) bibliotekę; 
2) świetlicę; 
3) stołówkę;           
4) gabinet pielęgniarki szkolnej; 
5) kort tenisowy; 
6) sale gimnastyczne; 
7) sale dydaktyczne; 
8) pracownię terapii pedagogicznej; 
9) salę gimnastyki korekcyjnej; 
10) boisko szkolne, 
11) plac zabaw. 

 
§ 74. 1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 
września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 
dniu  pierwszego września. 

 
    2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.   
 
    3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne  Zasady 

Oceniania.  
 

             4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w wymiarze do 8 dni. 
 

    5. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach 
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4. 

 
    6. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4, w szkole organizowane są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. 
 

    7.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu 
prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
     8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.7, dyrektor szkoły wyznacza 

termin odpracowania tych dni w wolne soboty. 
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§ 75.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów 
nauczania oraz planu  finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ 
prowadzący Szkołę.  

 
2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły w terminie i zgodnie 

z określonymi przepisami prawa oświatowego. 
 

  3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 
edukacyjnych. 

 
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

 
5. Liczebność uczniów w klasach określają  obowiązujące przepisy prawa oświatowego. 

 
6. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły. 
 
7. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych 
planów nauczania. 
 

§ 76.  Działalność innowacyjna i eksperymentalna     
  

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 
eksperymentalne.  

 
2. Zasady zgłaszania i realizacji eksperymentu pedagogicznego określaj odrębne przepisy.  
 
3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 

wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

  4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę  odpowiednich warunków 
kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych 
i eksperymentalnych. 

 
  5. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być 

podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych 
działań. 

 
  6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

 

  7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

 

8. Szczegółowe zasady, warunki reliazjcji innowacji w szkole określa dokument Zasady i warunki 

realizacji innowacji pedagogicznych w PSP nr 15 w Opolu.  
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    § 77. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Wewnątrzszkolnym regulaminie 
organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki. 

 
§ 78.  Praktyki studenckie      

 
    1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  
porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  
nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

 
    2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                              

 
   § 79.  W Szkole działa biblioteka. Podstawową funkcją biblioteki szkolnej jest 

współuczestniczenie ze szkołą w procesie wszechstronnego przygotowania ucznia do życia 
w społeczeństwie oraz kształtowanie jego wrażliwości czytelniczej, kulturowej i społecznej. 
          

1. Biblioteka jest:  
 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie 
pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,  
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

 
2.  Organizacja biblioteki szkolnej, zgodnie z potrzebami szkoły uwzględnia zadania w zakresie: 
 

1) polityki gromadzenia zbiorów prowadzonej pod kątem wykorzystania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym szkoły; 

2) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela; 
3) popularyzowaniu wiedzy pedagogiczno-psychologicznej wśród rodziców; 
4) tworzenia systemu informacji o zbiorach własnych oraz innych bibliotek; 
5) wdrażania uczniów do racjonalnego korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wykształcenia 

umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym biblioteki;  
6) stworzenia użytkownikom biblioteki warunków do poszukiwania, porządkowania 
i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 
technologią informacyjną; 
7) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz inspirowanie 

do kreatywnego czytania;  
8) współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami. 

 
3. Do zadań nauczycieli -bibliotekarzy należy:  
 

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej 

zbiory, 
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c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 
informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 
zainteresowań i potrzeb, 

e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz 
związany z nią indywidualny instruktaż, 

f) 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, 

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki. 
2) w zakresie kształcenia kompetrencji czytelniczych, rozbudzania i rozwijania indywidualnych 
zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i kształcenia u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

a) stworzenie warunków do pracy indywidualnej w czytelni, 
b) pomoc uczniom w doborze lektur, dbałość o indywidualizację porad, 
c) diagnozowanie zainteresowań czytelniczych młodzieży, 
d) informowanie nauczycieli i wychowawców klas o poziomie czytelnictwa w poszczególnych 
klasach, 
e) informowanie o nowościach wydawniczych, premierach, wystawach, spotkaniach 
autorskich i tym podobnych, 
f) organizowanie różnych form upowszechnienia czytelnictwa (konkursy, turnieje,kiermasze, 
gry, wystawy, wycieczki, prezentacje prac uczniów) i inspirowanie  kreatywności uczniów i 
nauczycieli, 
g) promowanie biblioteki, jej zbiorów, warsztatu informacyjnego, usług i bieżących 
przedsięwzięć na stronie internetowej Szkoły, 
h) współpraca z rodziacami uczniów; 

3) 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 ewidencję 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: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć 
bibliotecznych i imprez czytelniczych, 
h) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu 
czytelnictwa w szkole, 
i) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy. 

   
4.  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. 
   

 5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, zasady współpracy 
z nauczycielami, uczniami , rodzicami, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych 
w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin 
organizacji biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.  
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6. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem biblioteki. 
 
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który: 
 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  i pedagogicznymi według 
obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki; 
4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 
5) zatwierdza roczny plan pracy biblioteki szkolnej; 
6) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie 

nauczycieli pracujących w bibliotece. 
 

8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie 
pracy biblioteki. 

 
9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców   i 

innych ofiarodawców.   
        
  § 80. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy     
 

     1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły na czas określony. 
 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 
 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania  

i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności  

w wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

3. W szkole powołuje się zespoły stałe w danym roku szkolnym: przedmiotowe, zadaniowe, 
oddziałowe oraz zespoły doraźne: problemowo-zadaniowe.  

 
     4. Skład osobowy zespołów określa dyrektor szkoły. 
 

5. W pracach zespołu, jeśli istnieje tak potrzeba, mogą brać udział również niepedagogiczni 
pracownicy szkoły oraz osoby niebędące pracownikami  szkoły.  
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6.Przewodniczących zespołów powołuje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przewodniczących 

zespołów przedmiotowych, którzy wybierani są przez członków danego zespołu przedmiotowego. 
 
7.  Plan pracy zespołów zatwierdza dyrektor szkoły. 
 
8. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej. 
 

9. Obecność członka zespołu na zebraniach zespołu jest obowiązkowa. 
 

 10. Przewodniczący przedkłada radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac 
zespołu, chyba że harmonogram pracy zespołu przewiduje inaczej.  

         
       § 81. Inne stanowiska kierownicze      
 
            1. W Szkole tworzy się następujące inne stanowiska kierownicze: 
 

1) wicedyrektorzy;      
2) kierownik świetlicy szkolnej. 
 

 2. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii 
organu prowadzącego Szkołę oraz Rady Pedagogicznej. 

 
   3. Podziału zadań pomiędzy  poszczególnych wicedyrektorów  dokonuje Dyrektor Szkoły.  

           4. Do zakresu działania Wicedyrektorów  należy: 
 
1)    zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności w placówce, 
2)     zastępowanie Dyrektora  w zakresie zadań i uprawnień przekazanych im w formie stałej delegacji  

lub okresowych upoważnień, 
3)    realizowanie zadań z nadzoru pedagogicznego oraz kontroli zarządczej szkoły, 
4) organizowanie i koordynowanie zadań wynikających z wykonywania funkcji dydaktycznej 

i  wychowawczej w PSP nr 15,  
5)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.  
 
        5. Szczegółowy przydział czynności wicedyrektora zawiera Zakres czynności wicedyrektora szkoły. 
 
        6. Do zakresu działania Kierownika świetlicy szkolnej należy: 
 
1)  organizowanie i koordynowanie pracy świetlicy i stołówki szkolnej zgodnie z obowiązującymi     

przepisami bezpieczeństwa oraz prawem oświatowym; 
2)   nadzorowanie działalności  dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej świetlicy, 
3)   bezpośredni nadzór nad pracownikami świetlicy szkolnej, 
4)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły. 
 
       7. Szczegółowy przydział czynności kierownika świetlicy zawiera Zakres czynności kierownika 
świetlicy  
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§ 82. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym 
jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej   i opiekuńczej Szkoły.  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia 
i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły.  

Dział IV Pracownicy szkoły 

Rozdział 1      Zadania nauczycieli i innych  pracowników  szkoły     
 

§ 83.  Zadania nauczycieli. 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 
2. Nauczyciel jest zobowiązany: 
 

1) rzetelnie i efektywnie wykonywać zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 

2)  wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, umożliwiać sukces na miarę jego możliwości; 
3)  przestrzegać zapisów Statutu Szkoły oraz przepisów prawa oświatowego, 
4)  dostosować program nauczania, zasady i kryteria oceniania do możliwości danego oddziału; 
5)  uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zachowywać tajemnicę posiedzeń, 
6)  realizować uchwały Rady Pedagogicznej; 
7) przedstawiać Radzie Pedagogicznej wybrany programu nauczania i podręcznik, który powinien 

obowiązywać przez cały cykl edukacyjny; 
8) w ramach obowiązkowego wymiaru czasu pracy, o którym stanowi ustawa Karta Nauczyciela, 

wykonywać prace zlecone przez Dyrektora Szkoły dotyczące działalności dydaktycznej, opiekuńczej 
i wychowawczej szkoły z wyjątkiem prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej; 

9) informować nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy o prowadzonych przez siebie działaniach 
wychowawczych oraz ich efektach w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, 

10) wspierać  nauczycieli wychowawców, zespoły oddziałowe oraz innych zespoły działające w Szkole; 
11) rozpoznawać indywidualne potrzeby uczniów, analizować przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz 

określać formy i sposoby udzielania uczniom pomocy z trudnościami oraz uczniom uzdolnionym;  
12) prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

ustaleniami wewnątrzszkolnymi; 
13) przestrzegać przepisów BHP; 
14) doskonalić umiejętności dydaktyczne, wychowawcze oraz podnosić poziom wiedzy merytorycznej 

poprzez pracę własną, udział w pracach zespołów nauczycielskich, korzystanie z wewnętrznych 
i zewnętrznych form doskonalenia.  

 
3. Nauczyciel ma prawo, w szczególności  do: 
 

1) decydowania w sprawie własnych programów nauczania, wyboru podręczników, metod pracy, 
środków dydaktycznych oraz  form organizacyjnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

2) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia w oparciu o Wewnątrzszkolne Zasady  
Oceniania; 

3)  zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów; 
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4) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny; 

5)  poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej i światopoglądowej;  
6) znajomości kryteriów oceny pracy, dodatków motywacyjnych, nagród dyrektora, polityki kadrowej 

dyrektora szkoły. 

4. Szczegółowy  zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela zapisany jest 
zakresie czynności nauczyciela.   

 
§ 84.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom  

 
1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanych przez 
szkołę. 

 
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy oraz zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 
 

        3. Nauczyciel jest zobowiązany znać i stosować się do obowiązujących w szkole zasad, procedur 
i instrukcji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.  

 
§ 85.  Zadania wychowawców klas     

 
1. Każdy nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy klasowego.  
 
2. Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje powierzonym  

zespołem klasowym. 
 
3. Wychowawca klasy troszczy się o właściwy stosunek uczniów do nauki, prowadzi  kontrolę 

postępów w nauce, kontrolę zachowania i frekwencji uczniów. Podejmuje środki zaradcze. 
 
4. W celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych uczniów wychowawca 

działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy i innymi 
pracownikami pedagogicznymi szkoły oraz współpracuje z rodzicami.  

 
5. Współdziałając  z nauczycielami uczącymi, specjalistami, pedagogami specjalnymi, 

wychowawca planuje oraz udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, a 
także raz w roku dokonuje ewaluacji efektywności udzielanej pomocy.  

 
6. Wychowawca przewodniczy zespołowi oddziałowemu i prowadzi zebrania klasowe 

z rodzicami.  
 
7. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie funkcji wychowawczej oraz opieka nad 

uczniami, a  w szczególności:   
 

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz     
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
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2) diagnozowanie potrzeb wychowanków w zakresie: rozwoju intelektualnego i psychicznego, 
rozpoznawania środowiska rodzinnego, profilaktyki zdrowotnej i uzależnień, problemów 
wychowawczych, 

3) działanie na rzecz integrowania zespołu klasowego, 
4)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy 

uczniami oraz  innymi członkami społeczności szkolnej. 
 

      8. Wychowawca realizuje zadania ujęte w planie wychowawczym klasy tworzonym  
w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły.  

 
      9. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków zgodnie 

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami  Oceniania. 
 
     10. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego 

oraz innych czynności administracyjnych dotyczących klasy. 
 

11. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby 
wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

 
12. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz praw wychowawcy klasowego 

określony został w Zakresie czynności wychowawcy klasowego.  
 

       § 86. W szkole dodatkowo zatrudnia się stosownie do potrzeb: 
 

1) pedagoga, 
2) psychologa, 
3) logopedę, 
4) terapeutę pedagogicznego,  
5) doradcę zawodowego, 
6) nauczyciela - wychowawcę świetlicy, 
7) nauczyciela bibliotekarza,  
5) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej do współorganizowania 

kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

       

§ 87.1.  Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 
 
1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,  

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów; 

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych i rodzinnych uczniów w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 

4)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 
5)    wsparcie wychowawców w rozwiązywaniu  problemów w klasie 
6)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
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7)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
8)  pomoc rodzicom oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji, uzdolnień uczniów i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
 
            2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pedagoga oraz psychologa szkolnego ustala 
zgodnie z obowiązującym przepisami Dyrektor Szkoły w przydziale czynności. 
 

§ 88.1 . Do zadań logopedy należy w szczególności: 
 
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów,  

b)   udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień logopedy szkolnego ustala zgodnie 
z obowiązującym przepisami Dyrektor Szkoły w przydziale czynności. 

 

§ 89. 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 
efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2)  rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły 
i placówki; 

3)  prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, 

we współpracy z rodzicami uczniów; 
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych i  udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 
2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień terapeuty pedagogicznego  ustala zgodnie 

z obowiązującym przepisami Dyrektor Szkoły w przydziale czynności. 
 

§ 90. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
 

1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 
oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2)   gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 
danego poziomu kształcenia; 

3)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4)    koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
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5)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień doradcy zawodowego ustala zgodnie 

z obowiązującym przepisami Dyrektor Szkoły w przydziale czynności. 
      

§ 91. 1. Do zadań nauczyciela - wychowawcy świetlicy należy w szczególności: 
 

1)  opieka i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom uczęszczającym do świetlicy szkolnej zgodnie  

z obowiązującym prawem oraz zasadami ustalonymi w regulaminach szkolnych,  

2)   rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie, 

3) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek 

i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,  

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

przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej, 

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

w pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju 

fizycznego dziecka, 

6)   rozwijanie samodzielności i umiejętności społecznych uczniów, 

7)   stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami, 

8)   współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków.  

 

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień wychowawcy świetlicy ustala zgodnie 

z obowiązującym przepisami Dyrektor Szkoły w przydziale czynności. 

 

 § 92. Zakres obowiązków i uprawnień nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu 
pedagogiki specjalnej zatrudnionych dodatkowo do współorganizowania kształcenia integracyjnego 
oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym ustala zgodnie z potrzebami  i obowiązującym 
przepisami Dyrektor Szkoły w przydziale czynności.  
 

§ 93. W szkole zatrudnia się pracowników niepedagogicznych na stanowiskach: 
 

1) główny księgowy, 
2) kierownik gospodarczy, 
3) starszy księgowy, 
4) starszy referent do spraw płac, 
5) starszy referent do ds. uczniowskich i administracyjnych 
6) referent do spraw kadr 
7) specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, 
8) specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych 
9) specjalista ds. bhp 
5) woźny, 
6) konserwator, 
7) sprzątaczka 
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8) pomoc nauczyciela, 
9) opiekun dzieci i młodzieży przy przechodzeniu przez jezdnię 
10) opiekun dzieci  i młodzieży podczas przewozu. 
 

§ 94. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami 
samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

 
  § 95. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach niepedagogicznych pracy określa 

Regulamin Pracy i Zakres czynności i wykonywanych obowiązków na poszczególnych stanowiskach.  

§ 96. 1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły   w uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych  
w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza 
własnoręcznym podpisem. 
 
         § 97.  W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

DZIAŁ V   Uczniowie szkoły 

Rozdział 1   Obowiązek szkolny. Obowiązek szkolny określają obowiązujące przepisy prawa 
oświatowego. 

§ 98.1. uchylony 

§ 99. uchylony 

§ 100. uchylony 

Rozdział 2    Zasady rekrutacji  
 
          § 101.  1. Do pierwszej klasy przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych na terenie 
obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
 
         2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, 
może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami. 
 
         3. Kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu oraz harmonogram rekrutacji 
określa dokument Regulamin Rekrutacji ogłaszany przez organ prowadzący – Miasto Opole.  
 

4. Szczegółowe zasady przyjmowania i przydziału do klas 1 określa dokument: Zasady 
przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej 
Jadwigi w Opolu 
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Rozdział 3    Zasady przyjmowania uczniów do szkoły  
 

          § 102. 1. Zasady i warunki przechodzenia uczniów ze szkoły do szkoły określają obowiązujące 
przepisy prawa oświatowego.  
 
         2. Szczegółowe warunki określa dokument Zasady przyjmowania uczniów  do Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu zamieszkałych poza obwodem szkoły w trakcie roku 
szkolnego. 
 
          § 103. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkoły niebędących obywatelami polskimi oraz 
obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.  
 

Rozdział 4    Prawa i obowiązki uczniów    
  

§ 104. Prawa uczniów 
 

         1. Uczeń ma w szczególności prawo do: 
 
1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją 
oraz innymi przejawami patologii społecznej, ochrony i poszanowania jego godności; 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym; 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 
6) nauki szkolnej ukierunkowanej na rozwijanie szacunku: do praw człowieka, do pracy własnej 

i innych, tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka, z 
którego pochodzi, jak i dla innych kultur, 

7) nauki ukierunkowanej na kształcenie  poszanowania dla środowiska naturalnego, 
8) nauki szkolnej przygotowującej do odpowiedniego życia w społeczeństwie w duchu  

zrozumienia, współpracy, tolerancji;  
9) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;  
10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce; 
11) do dostosowania form, metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych w przypadku stwierdzonych trudności w nauce; 
12) do uzyskania pomocy w nauce od nauczyciela na dwustronnie ustalonych zasadach, jeżeli 

trudności ucznia zostały spowodowane przyczynami zdrowotnymi, sytuacją rodzinną lub 
zdarzeniem losowym; 

13) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego oraz zawodowego, 
14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć pozalekcyjnych; 
15) udziału w życiu kulturalnym i artystycznym Szkoły,  
16) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających w Szkole; 
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17) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

18)  wglądu do swoich sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych,  
19) wypoczynku i wolnego czasu w czasie ferii zimowych, wakacji, przerw świątecznych.  

         2. W przypadku, gdy uczeń (jego prawni opiekunowie) uważa, że jego prawa zostały naruszone, 
zgłasza skargę w formie pisemnej lub ustnej: 

 
1)      wychowawcy klasy, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez uczniów lub innych nauczycieli; 
2)      pedagogowi szkolnemu, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez wychowawcę; 
3)      Rzecznikowi Praw Ucznia, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez inne osoby niż Rzecznik 

Praw Ucznia. 

                  3.   W przypadku wniesienia skargi w formie ustnej do osób wymienionych w ust. 2, osoby te 
zobowiązane są do sporządzenia notatki służbowej, która pozostaje w dokumentach wychowawcy 
klasy, pedagoga lub Rzecznika Praw Ucznia do końca danego roku szkolnego.    

          4.   Jeżeli skarga nie zostanie wyjaśniona przez osoby wymienione w ust. 2 w ciągu 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia lub sposób jej rozwiązania nie zadowala rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia, zwraca się oni w tej kwestii do Dyrektora Szkoły, który rozpatruje ją w ciągu 10 
dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

1) Jeżeli sprawa przedstawiona w skardze wymaga głębszego zbadania, wówczas termin jej 
wyjaśnienia  może ulec wydłużeniu po wcześniejszym powiadomieniu strony wnoszącej skargę. 

  5.  Dyrektor Szkoły, rozpatrując skargę, może powołać zespół, w skład którego wchodzą, 
w zależności od charakteru sprawy: Dyrektor (Wicedyrektor), pedagog, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego lub Rzecznik Praw Ucznia. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia 
stosowną decyzję podejmuje Dyrektor. 

 

§ 105. Obowiązki uczniów    

 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania Statutu PSP nr 15 w Opolu, obowiązujących w Szkole 

regulaminów, zasad bezpieczeństwa, norm zachowania i kontraktów. W szczególności  zobowiązany 
jest do: 

 
1) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza zasad poprawności i uczciwości 

w relacjach z innymi osobami polegających na wystrzeganiu się kłamstwa, oszustwa, pomawiania 
i ośmieszania, 

2) dbania o dobre imię Szkoły i godnego jej reprezentowania podczas uroczystości, imprez  
szkolnych i pozaszkolnych, w konkursach, zawodach sportowych, wyjściach i wycieczkach 
szkolnych,  a  także podczas wszelkich innych działań firmowanych przez Szkołę, 

3) dbania o tradycje Szkoły, 
4) okazywania szacunku oraz  przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, 

innych pracowników Szkoły oraz kolegów i koleżanek,  
5) przestrzegania zakazu stosowania przemocy fizycznej, słownej lub psychicznej wobec wszystkich 

członków społeczności szkolnej, dążenia do rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji 
i negocjacji,  

6) reagowania na przejawy złego zachowania innych, a zwłaszcza przemocy i wulgarności w 
stosunku do członków społeczności szkolnej, 
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7) dbałości o własne życie, zdrowie, przestrzegania Statutu PSP nr 15, obowiązujących w Szkole 
regulaminów, zasad bezpieczeństwa, norm zachowania i kontraktów.  

8) systematycznego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych (posiadania obowiązujących 
zeszytów, podręczników i przyborów, odrabiania zadań domowych),  

9) aktywnego uczestnictwa i właściwego zachowania na zajęciach edukacyjnych (niezakłócającego 
pracy nauczyciela i innych uczniów); 

10) regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia obowiązkowe i te zajęcia pozalekcyjne, 
w których dobrowolnie zgłosił swoje uczestnictwo lub został skierowany przez nauczyciela;  

11) dbania o wspólne dobro, wyposażenie i sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne oraz porządek 
w szkole; reagowania na niszczenia dokonywane przez innych, 

12) uchylony 
13) zmiany obuwia i zostawiania obuwia zmiennego oraz okrycia wierzchniego w szatni, 
14) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora i nauczycieli, Rady Pedagogicznej 

oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 
15)  natychmiastowego powiadomienia nauczyciela dyżurującego, opiekuna pracowni, wychowawcy, 

dyrektora lub pracownika obsługi o wszelkich zagrożeniach w prawidłowym funkcjonowaniu 
szkoły lub zagrożeniach życia i zdrowia innych członków społeczności; 

16) w szkole niewskazane jest stosowanie makijażu. Włosy i paznokcie powinny być w kolorze 
naturalnym. 

 

2. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1)  picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających 
oraz posiadania wymienionych używek,  

2)  posiadania i używania na terenie szkoły broni, laserów, zapalniczek, zapałek oraz innych 
niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi i  substancji.  

        3. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach opisanych w ust.2 regulują Procedury 
postępowania w przypadkach niepożądanych zachowań uczniów.  

       4.  Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego spełniającego niżej wymienione kryteria. 
 
1) Strój ucznia może być dobrany zgodnie z jego upodobaniami; zaleca się noszenie ubrań w kolorach 

raczej stonowanych; 
 
2) Strój ucznia powinien być czysty , nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków- zarówno 
w języku polskim, jak i zapisanych w innych językach obcych; 
 
3) Zaleca się, aby bluzki zakrywały brzuch, plecy i ramiona. Minimalna długość spódnicy i krótkich 
spodenek powinna sięgać co najmniej  do połowy uda; 
 
 
4) Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów strój galowy. 

a)    Strój galowy dziewcząt to: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie   
(fason klasyczny, tzn. nie z dresu, nie z obniżonym krokiem, itp., dopuszczalne są  
również ciemne dżinsy w jednolitym kolorze). 

b) Strój galowy chłopców to: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie (fason 
klasyczny, tzn. nie z dresu, nie z obniżonym krokiem, itp., dopuszczalne są również 
ciemne dżinsy w jednolitym kolorze). 
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5)  Uroczystości z obowiązującym strojem galowym to: 
a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
b) egzamin ósmoklasisty,  
c) apele z okazji świąt państwowych i szkolnych oraz z udziałem sztandaru, 
d) inne, wg zarządzenia Dyrektora Szkoły, 

6) Na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy: 
sportowa koszulka, sportowe spodenki lub spodnie, obuwie sportowe; szczegółowe zasady ustala 
prowadzący zajęcia; 

 
 7) W sprawach kontrowersyjnych decyduje Dyrektor Szkoły. 
 
          5.   Zasady korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych przez 
uczniów: 

1) Uczeń przed wejściem na teren szkoły zobowiązany jest do wyłączenia lub wyciszenia telefonu 

i schowania go w torbie/ plecaku; 

2) Szkoła zapewnia rodzicom i uczniom możliwość wzajemnego kontaktu przez sekretariat; 

3) Pojęcie inne urządzenie elektroniczne odnosi się do: tabletów, odtwarzaczy muzyki, 

dyktafonów, aparatów cyfrowych, słuchawek, smartwachów itp.; 

4) W Szkole nie używa się telefonów /urządzeń elektronicznych w zakresie ich funkcji:  

a) podczas zajęć edukacyjnych,  

b) podczas przerw międzylekcyjnych,  

c) podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę (wyjścia 

edukacyjne),  

d) podczas imprez organizowanych przez Szkołę( apele, koncerty oraz innych form 

aktywności artystycznej).  

5) Nauczyciel może ustalić wykorzystanie telefonu/urządzenia jako pomocy dydaktycznej i 

zezwolić na jego użycie podczas zajęć; 

6) Nauczyciel ma prawo wydać polecenie odłożenia telefonów/ urządzeń w wyznaczone miejsce, 

np. podczas sprawdzianów; 

7) Dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego na zajęciach edukacyjnych 

lub podczas przerwy za zgodą nauczyciela; 

8) Jeśli uczeń czeka na ważną informację ( połączenie lub sms) ma obowiązek poinformować o 

tym fakcie nauczyciela; 

9) Zasady użytkowania telefonów/ urządzeń na wycieczkach, wyjściach i wyjazdach  

każdorazowo ustala kierownik/opiekun. O przyjętych zasadach informuje się uczniów i ich 

rodziców.; 

10) Każde nieregulaminowe użycie telefonu/ urządzenia skutkuje wpisem oraz punktami 

ujemnymi zgodnie z Zasadami Oceniania Zachowania obowiązującymi w Szkole. Działania 

uważane za cyberprzemoc skutkują karami statutowymi w zależności od rangi złamania 

regulaminu; 

11) Ustala się dla wszystkich klas przebywających w budynku PSP 15 oraz 29 piątek jako dzień z 

możliwością korzystania z telefonów/urządzeń multimedialnych na przerwach zgodnie z 

normami społecznymi, pod opieką nauczycieli dyżurujących; 
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    6. Uczniowie powinni przestrzegać szczególnie następujących zasad bezpieczeństwa: 
1)   uczniowie punktualnie przychodzą na zajęcia zgodnie z planem lekcji, jednak nie wcześniej niż 10  

minut przed rozpoczęciem lekcji; 
2)  w przypadku wcześniejszego przybycia do szkoły uczniowie klas I-III udają się do świetlicy, 

a uczniowie klas IV-VIII do czytelni, a gdy ta jest nieczynna do świetlicy; 
3)   w czasie lekcji uczniowie przebywają w salach z nauczycielem, a w przypadku nieuczęszczania na   

religię lub WŻR w czytelni (klasy IV-VIII) lub w świetlicy (klasy I –III), lub w innym miejscu 
wyznaczonym przez wychowawcę; 

4)  uczniowie korzystają z toalety w czasie przerw, a w czasie lekcji w wyjątkowych wypadkach za 
zgodą nauczyciela lub na podstawie orzeczenia lekarza; 

5) wszelkie szkody oraz wypadki uczniowie zgłaszają nauczycielowi pełniącemu dyżur lub 
nauczycielowi, który prowadzi zajęcia, 

6) uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły przed zakończeniem obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zastrzeżeniem  pkt. 7), 

7)   uczeń może być w ciągu dnia zwolniony z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  
a) na podstawie pisemnej prośby rodzica/opiekuna prawnego lub osobistego odbioru 

rodzica/opiekuna prawnego - zwolnienie skutkuje usprawiedliwioną nieobecnością,  
b)  przez nauczyciela Szkoły  w celu reprezentowania Szkoły  - zwolnienie traktowane jest jako 

obecność ucznia w szkole,  
8)  po dzwonku na lekcję uczeń ma obowiązek znajdować się pod salą, w której odbywać będzie się 

lekcja, 
9)  w razie nieobecności nauczyciela uczeń stosuje się do planu zastępstw obowiązującego danego 

dnia, 
10) uczeń, który po obowiązkowych zajęciach korzysta z opieki świetlicy szkolnej, udaje się tam bez 

zbędnej zwłoki po zakończeniu zajęć; 
11) mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, niewskazane jest noszenie butów na 
wysokich obcasach, zbyt długich paznokci, dużych ozdób, biżuterii oraz stosowania piercingu, które 
mogłyby narazić noszącego je ucznia lub innych uczniów na ryzyko uszkodzenia ciała. 
   
 
 

7. Uczeń nie może samodzielnie usprawiedliwiać swoich nieobecności w szkole.  
 

1) Usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole dokonują rodzice/ prawni opiekunowie przez e- 
dziennik lub ustnie bezpośrednio u wychowawcy klasy podczas zebrań, gdy jest dostęp do e- 
dziennika. 

2) Usprawiedliwienia należy dokonać najpóźniej do  tygodnia od dnia powrotu dziecka do szkoły.  
3) Brak przedłożenia usprawiedliwienia w podanym wyżej terminie skutkuje zaliczeniem nieobecności 

jako nieobecności nieusprawiedliwionej i ma wpływ na ocenę śródroczną lub roczną z zachowania.  

8.  Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole opisane zostały w dokumencie 
szkolnym Zasady bezpieczeństwa uczniów obowiązujące w PSP nr 15 w Opolu. 
 

Rozdział 5    Nagrody i kary  
 

§ 106.   Nagrody 
 

     1. Ucznia można nagradzać za: 
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1) rzetelną naukę i pracę społeczną; 
2) wzorową i koleżeńską postawę; 
3) osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach; 
4) organizację i udział w wewnętrznym życiu szkoły; 
5) aktywną działalność na rzecz organizacji, instytucji, placówek  środowiska lokalnego 

współpracujących ze  Szkołą. 
 

          2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 
 
1) pochwała ucznia przez wychowawcę wobec całej klasy; 
2) pochwała ucznia przez wychowawcę wobec rodziców; 
3) pochwała ucznia przez Dyrektora na forum klasy 
4) pochwała ucznia przez wychowawcę lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły; 
5) list gratulacyjny  wychowawcy lub Dyrektora do rodziców; 
6) dyplom uznania dla ucznia; 
7) nagroda rzeczowa; 
8) zapis do kroniki szkolnej, publikacja informacji na szkolnej stronie internetowej;  
9) nadanie tytułów przyznawanych w Szkole, 
10) aplikowanie do organizacji, instytucji, urzędów przyznających tytuły i nagrody uczniom zgodnie 

z obowiązującymi regulaminami.   
 
        3. Pochwały mogą mieć formę ustną lub pisemną. O formie pochwały decyduje udzielający 
pochwały. 

4. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może okazjonalnie 
postanowić  o przyznaniu nagrody w innej niewymienionej formie. 

        5. O przyznaniu i formie nagrody decyduje wychowawca lub Dyrektor. W przypadku przyznania 
tytułów decyduje Rada Pedagogiczna lub powołana przez dyrektora Kapituła zgodnie 
z obowiązującymi regulaminami.    

 6. Z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek 
społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

7. Zastrzeżenie do przyznanej nagrody można wnieść na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie 3 
dni roboczych od dnia przyznania uczniowi nagrody.  

 
8. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 7 dni od wpłynięcia zastrzeżenia. 
  
9. Decyzja Dyrektora w tej kwestii jest ostateczna. 

 
 
        § 107. Kary 

 
1. Ucznia można ukarać za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności za 

uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 105. 
 

        2. Uczeń może zostać ukarany: 
 
1) upomnieniem wychowawcy klasy, upomnienie skutkuje jedną z poniższych konsekwencji: 
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a) uchylony 
b) pozbawieniem możliwości udziału w imprezie klasowej lub szkolnej z jednoczesnym   

obowiązkiem udziału ucznia w lekcjach z klasą wskazaną przez wychowawcę lub Dyrektora 
Szkoły; 

c) pozbawieniem lub zawieszeniem na czas określony udziału w reprezentowaniu szkoły 
w konkursach, zawodach, imprezach, itp; 

d) pozbawieniem udziału w wycieczce klasowej lub szkolnej z jednoczesnym  obowiązkiem 
udziału ucznia w lekcjach z klasą wskazaną przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły; 

e) uchylony 
f) uczeń, który został ukarany upomnieniem wychowawcy, ponosi konsekwencję w postaci 

obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień, z zastrzeżeniem, że nie może otrzymać 
śródrocznej lub rocznej oceny z zachowania wyższej niż dobra;  

        g) nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy może zawiesić udział ucznia   
w prawie do Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach ze względu na   
nieodpowiednie zachowanie (np. przeszkadzanie w prowadzeni lekcji, itp.).   

 

2) upomnieniem Dyrektora Szkoły; upomnienie skutkuje obniżeniem oceny z zachowania do oceny 
nieodpowiedniej;  

3) naganą udzieloną przez Dyrektora Szkoły; nagana skutkuje obniżeniem oceny z zachowania do 
najniższej  oraz co najmniej jedną konsekwencją z pkt.1); 

4) przeniesieniem do równoległej klasy; 
5) przeniesieniem do innej szkoły (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego). 

3. Wychowawca klasy informuje, w terminie do trzech dni roboczych, rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary oraz trybie odwołania się od niej. 

4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

5. Kary wymienione w ust. 2 należy stopniować, jednakże w wyjątkowych okolicznościach 
(wnoszenie lub zażywanie alkoholu, narkotyków, znęcanie się, brutalne pobicie, wandalizm, 
stwarzanie sytuacji uniemożliwiających pracę szkoły, demoralizację innych uczniów, zachowania 
agresywne w stosunku do nauczycieli, pracowników itp.) pomija się kolejność stosowania kar. 

6. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

7. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2.1),5) nakłada Dyrektor na wniosek nauczyciela, 
wychowawcy lub Rady Pedagogicznej. 

          8.  Kary wymienionej w ust. 2.2)-4) udziela Dyrektor w przypadku, gdy uczeń: 
 
1)  wywierał demoralizujący wpływ na innych uczniów w klasie, 
2)  dezorganizował zajęcia edukacyjne w klasie poprzez notoryczne łamanie ogólnie przyjętych zasad 
współżycia  i wewnętrznych regulaminów szkoły, 
3)  wykazywał się agresywnym zachowaniem wobec nauczycieli lub innych członków społeczności 
szkolnej; 
4) w sposób rażący nie stosował się do obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły, 
5) systematycznie łamał postanowienia zespołu wychowawczego powołanego  w jego sprawie.  
 

9. Dyrektor podejmuje decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy po przeprowadzeniu 
rozmowy wyjaśniającej z wychowawcą, uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 
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w obecności pedagoga lub psychologa szkolnego oraz po zaopiniowaniu decyzji przez Radę 
Pedagogiczną. 

 
 10. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego. 

         11.  Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, 
nie stosuje się w wypadku upomnień ustnych lub wpisów negatywnych do zeszytu wychowawczego 
udzielanych w trybie natychmiastowym. 

         12.   Kary wymienionej w ust. 2.5) udziela Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły. 
 
1) Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor kieruje do Kuratora Oświaty w przypadku, 

gdy uczeń permanentnie naruszał postanowienia statutu lub wewnętrznych regulaminów szkoły, 
a podjęte środki wychowawcze i zastosowane uprzednio kary nie przyniosły rezultatów w postaci 
poprawy zachowania. 

2)  Kara przeniesienia do innej szkoły stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i obowiązków szkolnych, a w szczególności gdy : 

a) uczęszczając do szkoły wywierał demoralizujący wpływ na uczniów Szkoły, 
b) wykazywał się szczególną agresją, brutalnością  wobec innych osób, 
c) popełnił czyn zabroniony przez prawo, a zwłaszcza umyślnie spowodował  uszkodzenie             

ciała u osób  drugich lub popełnił kradzież mienia,  
   d) uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym lub pod 

wpływem   narkotyków  albo innych środków odurzających. 
 3) Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły, za poręczeniem          

właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela. 
      4)  Uczeń Szkoły może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do 

innej szkoły po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora innej szkoły. 
 

    13. Tryb odwołania się od kary: 
 

1)   Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca lub Samorząd Uczniowski mają prawo 
odwołania się od wymierzonej kary, o której mowa w § 107 ust 2 w terminie 7 dni od jej 
ogłoszenia do osoby bądź organu, który nałożył karę. 

2)   Odwołanie się od kary następuje w drodze pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem; od kary 
nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora, którego rozstrzygnięcie jest 
ostateczne. 

3)   Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Przepisy ust. 2 pkt. 2) – 4) stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, iż przed podjęciem 
rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

4)   W toku postępowania odwoławczego następuje: 
a) rozpatrzenie wniosku odwoławczego i przeanalizowanie zasadności kary  w świetle 

przepisów prawa, w szczególności Statutu Szkoły, 
b) udzielenie pisemnej odpowiedzi o utrzymaniu bądź uchyleniu kary w terminie 14 dni od daty 

wpłynięcia wniosku odwoławczego, 
c) w przypadku uchylenia kary rozstrzygnięcie ogłasza uczniowi osoba orzekająca uprzednio 

karę. 
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Dział VI Ocenianie w szkole 

Rozdział  1   Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania  

§ 108.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się zgodnie z  
obowiązującymi przepisami prawa.  

2. W czasie kształcenia na odległość w stanie zagrożenia epidemicznego ocenianie osiągnięć 
edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się  zgodnie z Procedurami funkcjonowania PSP nr 15 w 
stanie zagrożenia epidemicznego w danym roku szkolnym opracowanymi na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
 

§ 109. 1. W  ocenianiu obowiązują: 
 
1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa 

nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, 
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, 

zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie,  
3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 
4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen, 
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu 

o okresową ewaluację. 

§ 110.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o: 
 

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych (śródrocznych) 
ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia; 
3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zapisanych w przedmiotowych zasadach 
oceniania.  

Fakt ten dokumentują zapisem w dzienniku lekcyjnym. 
 

2. Nauczyciele - wychowawcy podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego 
informują rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) ogólnych wymaganiach edukacyjnych, 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

Fakt ten dokumentują zapisem w protokole zebrania. Podpis rodzica na liście obecności na   
pierwszym zebraniu potwierdza zapoznanie się z powyższymi informacjami. 
 
 

3. Nauczyciele przedmiotu informują rodziców na pierwszym zebraniu w klasach 1 i 4 o:  
 

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych (śródrocznych) 
ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 
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4. Nauczyciele – wychowawcy informują uczniów na początku roku szkolnego i rodziców 

(prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu w roku szkolnym o tym, że ogólne i szczegółowe  
wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania 
wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej dostępne są na stronie internetowej szkoły i 
dokumentacji nauczyciela przedmiotu. 

 
5. Rodzice (prawni opiekunowie) nieobecni na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym 

zobowiązani są do zapoznania się z  informacjami wymienionymi w pkt. 1-4 do końca października 
każdego roku szkolnego podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą klasy lub korzystając ze 
strony internetowej szkoły. Bez względu na miejsce i okoliczności zapoznania się z dokumentem 
rodzice (prawni opiekunowie) składają swój podpis w dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę. 
 

6. Za fakt nieznajomości informacji zawartych w ust. 1-4 po 30 października odpowiada rodzic 
(prawny opiekun).  
 

7.  Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
 

1) Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania ucznia o każdej wpisanej przez siebie do dziennika 
ocenie. 

2) Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o 
uzyskanych przez ich dziecko ocenach bieżących na każdym  zebraniu informacyjnym oraz 
godzinach konsultacyjnych.   

 
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia są udostępniane: 
 

1) uczniom na zajęciach dydaktycznych, 
2) na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), podczas zebrań z rodzicami oraz na  konsultacjach 

indywidualnych po wcześniejszym uprzedzeniu nauczyciela, 
3) istnieje możliwość zrobienia zdjęcia pracy przez ucznia lub rodzica, 
4) otrzymania pracy do domu na prośbę rodzica- praca powinna zostać zwrócona nauczycielowi w 

ciągu 7 dni; niezwrócenie pracy zostaje odnotowane przez nauczyciela. 
 

9. Pisemne prace kontrolne przechowuje nauczyciel przedmiotu lub wychowawca do końca 
danego roku szkolnego.  

 
10. Dokumentację z przeprowadzanych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych 

udostępnia się na pisemny wniosek rodzica skierowany do dyrektora szkoły.  
Dyrektor szkoły w  wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni,  udostępniania 
prowadzoną przez placówkę dokumentację tych egzaminów. Dokumentacja jest przedstawiana 
stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego konkretnej komisji lub członka komisji 
przeprowadzającej sprawdzian lub egzamin. Przewodniczący komisji / członek obecny w trakcie 
udostępniania dokumentacji omawia  przebieg tego sprawdzianu, uzasadnia ustaloną ocenę.  

 
11.  Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne i końcowe. 

12. W klasach 1-3 oceny bieżące wyrażane są cyframi wg skali z §111 ust.1 lub w postaci 
opisowej, oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. 
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13. W klasach 4-8 oceny bieżące i klasyfikacyjne) wyrażane są cyframi wg skali z §112 ust.1. 

 
14. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

i przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz 
wskazywanie kierunku dalszej pracy.   
 

15. Ocena opisowa to  pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych 
przez ucznia.  Uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań 
określonych w podstawie programowej oraz wskazanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
związanych z przezwyciężaniem trudności  w nauce lub rozwijaniu umiejętności.  
 

16.  Wszystkie formy pracy ucznia podlegające ocenie bieżącej powinny zawierać informację 
zwrotną uwzględniającą:  

 
1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
2) określenie  tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić 

braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 
3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 
4)  wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 
 

17. Informacja zwrotna może być w formie ustnej lub pisemnej. 
 

18. Przedmiotowe Zasady Oceniania określają szczegółowo podział form pracy ucznia na 
podlegające ocenie z informacją zwrotną pisemną lub ustną.  
 

 

§ 111. Zasady oceniania na I etapie edukacyjnym (klasy 1-3)    
 

1. Ocena bieżąca wyrażana jest cyfrą  w skali od 1 do 6 lub w postaci opisowej: 

6 - celujący; 
5 - bardzo dobry; 
4 - dobry; 
3 - dostateczny; 
2- dopuszczający; 
1 - niedostateczny. 

 

2. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej  klasyfikacyjnej oceny opisowej nauczyciel uwzględnia 
również wnioski z obserwacji ucznia.  

3. Śródroczną ocenę opisową rodzice otrzymują poprzez e-dziennik – zapis w odpowiedniej 
rubryce.  
Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

 
4. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, 

zapisy w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz podczas comiesięcznych zebrań 
i konsultacji. 
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5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego  na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w opinii zgodnie 
z Regulaminem zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych/ 
informatyki. 

 
 6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz  zajęć komputerowych na 

podstawie opinii lekarskiej wydanej przez lekarza na czas określony w opinii zgodnie z Regulaminem 
zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych/informatyki. 

 
7.  Dyrektor Szkoły powiadamia o podjętej decyzji rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz 

nauczyciela właściwych zajęć, a także ustala w porozumieniu z rodzicami sposób organizacji czasu  
ucznia na terenie szkoły. 

 
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 6, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie przekroczyło 50% planowanych do 
terminu posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej zajęć w półroczu, uczeń nie podlega 
klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „ zwolniona”.  

§ 112.   Zasady oceniania  na II etapie edukacyjnym (w klasach 4 – 8).  
 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. 4 – 8 ustala się w 
stopniach według skali: 

 
1) stopień celujący – 6, 
2) stopień bardzo dobry – 5, 
3) stopień dobry – 4, 
4) stopień dostateczny – 3, 
5) stopień dopuszczający – 2, 
6) stopień niedostateczny – 1. 

 
a) Pozytywnymi ocenami bieżącymi i klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1-5. 
b) Negatywną oceną bieżącą i klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w 

ust.1 pkt.6. 
 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się 
stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 
 

3.  Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym. Waga dla ( +) wynosi: +0,25, waga 
dla (-) wynosi: -0,25. 

 
4.  Dopuszcza się dokonywania wpisów w dzienniku lekcyjnym, w części przeznaczonej  na oceny  

innych znaków niż stopnie, a w szczególności: 
 

1) świadczących o brakach w przygotowaniu ucznia do lekcji (brak podręcznika, ćwiczeń, stroju, 
zeszytu, zadania itp.); 
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2) uzasadniających brak oceny z tych aktywności, z których stopnie powinni uzyskać wszyscy 
uczniowie;  

3) stanowiących cząstkę przyszłej oceny za aktywność  (symbole  „ + ”  i „ - ”). Symbole te nie mają 
przypisanej wagi. 

 
5. W Przedmiotowych Zasadach  Oceniania szczegółowo ustala się  formy zapisów znaków innych 

niż stopnie szkolne.  
 

6.  Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 
 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi z programu nauczania danej klasy:  biegle 
i twórczo posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych  lub osiąga sukcesy w wieloetapowych konkursach 
przedmiotowych, zawodach sportowych, uzyskując tytuł laureata na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim lub  posiada inne porównywalne osiągnięcia.  

 
2)   Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi z programu nauczania danej klasy:   
               a) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

        b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach. 

 
3)  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni wszystkich wiadomości i umiejętności określonych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi 
z programu nauczania danej klasy, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu 
kolejnych treści nauczania, 

a) stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych  
i nietypowych. 

 
4)  Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

opanował w podstawowym zakresie wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi z programu nauczania 
danej klasy:   

a) wykorzystuje zdobytą wiedzę i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne 
oraz praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

b) czyni postępy w toku realizacji procesu kształcenia, co pozwala na zdobywanie dalszej 
wiedzy i umiejętności  z podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 
  5)   Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi z programu nauczania danej klasy na  
poziomie niezbędnym w dalszym  kształceniu, 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania o elementarnym stopniu trudności lub z pomocą 
nauczyciela  rozwiązuje typowe zadania teoretyczne  i  praktyczne o niewielkim 
stopniu  trudności, 
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6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności niezbędnych  w dalszym 
kształceniu, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą  
  nauczyciela, 

c) nie wykazuje zainteresowania nauką. 
 

7.  Każdy zespół przedmiotowy formułuje w Przedmiotowych Zasadach Oceniania szczegółowe 
wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen.  

 
8. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. 

 
 9. Ocenie podlegają następujące formy pracy w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ucznia: 
 

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub dużą 
część działu); 

2) sprawdziany pisemne,  
3) kartkówki z trzech tematów; 
4) prace domowe; 
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 
6) wypowiedzi ustne; 
7) praca w zespole; 
8) testy sprawnościowe; 
9) prace plastyczne i techniczne; 
10) wiadomości i umiejętności muzyczne; 
11) prace dodatkowe wskazane przez nauczyciela lub ustalone z nauczycielem, 
12) sukcesy w konkursach, zawodach, turniejach, w których Szkołą brała udział, 
13) inne formy aktywności zaproponowane przez nauczyciela uwzględniające specyfikę przedmiotu. 

 
  10. Szczegółowy wykaz ocenianych form pracy ucznia z danego przedmiotu oraz zasady, 

sposoby, i zakres  oceniania określają Przedmiotowe Zasady Oceniania odrębne dla każdego 
przedmiotu. 
 

11.  Ocenianie bieżące powinno być zgodne z następującymi zasadami: 
 

1) prace pisemne obejmujące nie więcej niż trzy jednostki tematyczne (kartkówki) mogą być 
przeprowadzane bez zapowiedzi i bez dodatkowych warunków;   

2) prace pisemne obejmujące ponad trzy jednostki tematyczne (zwane dalej sprawdzianami 
/pracami klasowymi) powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 
i równoczesnym zaznaczeniem w dzienniku lekcyjnym; 

3) w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone nie więcej niż trzy sprawdziany/prace klasowe, 
w szczególnych sytuacjach, za zgodą klasy - cztery; 

4)  w ciągu dnia uczniowie mogą pisać tylko jeden sprawdzian/pracę klasową – zasada ta nie 
dotyczy dodatkowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz prac klasowych/sprawdzianów 
przesuniętych na prośbę uczniów; 
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5) zapowiedziane prace klasowe/sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów 
przekładane; 

6) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w półroczu  
z języka polskiego  i  matematyki,  z  pozostałych  zajęć edukacyjnych – raz; na dodatkowych 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych liczbę tę określa nauczyciel; 

7) nie zadaje się prac domowych na okres świąt i ferii;  
8) po  feriach zimowych, przerwie świątecznej  bożonarodzeniowej oraz wielkanocnej nie 

przeprowadza się przez 3 następne dni sprawdzianów/prac klasowych; 
9)   jeżeli uczeń opuścił pracę klasową/sprawdzian  z przyczyn losowych, nauczyciel oznacza ten fakt, 

wpisując w rubrykę symbol ustalony w PZO; 
10) uczeń musi zaliczyć zaległą pracę klasową/sprawdzian/test w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powrotu do szkoły w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w przypadku niedopełnienia tego 
obowiązku nauczyciel wpisuje obok symbolu ocenę ndst; 

11) zaliczenie zaległej pracy klasowej/sprawdzianu/testu polega na pisaniu pracy o tym samym 
stopniu trudności i zakresie materiału. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić 
ucznia z zaliczenia zaległej formy pracy; 

12) każdy uczeń klas 4-8 ma możliwość poprawienia z danego przedmiotu dwóch  ocen w półroczu z 
pracy klasowej, sprawdzianu wiadomości, testu, dyktanda w przeciągu 2 tygodni od momentu 
otrzymania oceny. Wyjątek stanowi przedmiot, który ma w wymiarze 2 godziny w tygodniu. 
Uczeń może wówczas poprawić jedną ocenę. Uczeń może poprawić: ocenę niedostateczną, 
dopuszczającą i dostateczną; 

13) termin i warunki poprawy oceny z pracy klasowej/sprawdzianu/testu/dyktanda ustala nauczyciel;  
14) przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania pracy 

klasowej /sprawdzianu/testu; 
15) w przypadku niestawienia się ucznia na poprawę, w szczególnych sytuacjach, tj.: minimum - 3 

dniowa usprawiedliwiona nieobecność w szkole, poinformowanie wychowawcy przez rodzica 
najpóźniej jeden dzień przed o planowanej  wizycie u lekarza specjalisty  lub reprezentowanie 
szkoły w dniu zaplanowanej poprawy, nauczyciel może wyznaczyć drugi termin poprawy; 

16) uchylony 
17) uzyskaną ocenę z poprawy wpisuje się obok oceny poprzedniej; przy ustalaniu średniej ważonej 

bierze się pod uwagę tylko ocenę z poprawy; 
18)  przyjmuje się następującą minimalną liczbę ocen w półroczu dla przedmiotów realizowanych 

w wymiarze tygodniowym: 
a) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny; 
b) dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny; 
c) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen; 
d) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen; 

W szczególnych przypadkach, przy dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia, liczba ocen 
w semestrze może być niższa, wymagane minimum to 3 oceny. 

19) przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na 
ocenę:  

             poniżej 35% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;  
              36% - 50% - dopuszczający;  
             51% - 75% - dostateczny; 
             76% - 90% - dobry;  
             91% - 99% - bardzo dobry;  
                     100%– celujący;         
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20) w nauczaniu dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego możliwości ucznia są punktem 
wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy 
oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości  i umiejętności i przez danego ucznia;  

21)  jeżeli dostosowania do indywidualnych potrzeb ucznia mówią o możliwości ustnego zaliczania 
prac pisemnych, ocena z odpowiedzi wpisywana jest w rubryce odpowiedniej pisemnej formy 
pracy; 

22)  odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.  
23) ucieczka z pracy klasowej/ sprawdzianu i kartkówki ucznia traktowana jest jako odmowa 

odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej;  
24) nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 

tygodni od dnia jego napisania. W szczególnych okolicznościach okres ten może zostać 
wydłużony o 1 tydzień. Przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych następuje również w 
sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.  
W przypadku przekroczenia terminów wpisywane są tylko oceny satysfakcjonujące uczniów;  

25) nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole : minimum 5 dni 
roboczych ciągłej nieobecności skutkuje nieocenianiem ucznia przez kolejne 3 dni, 6-10 dni 
roboczych ciągłej nieobecności skutkuje nieocenianiem ucznia przez kolejne 5 dni, wsparcie 
ucznia w zaległościach edukacyjnych po nieobecności ciągłej powyżej 10 dni roboczych ustala 
rodzic/opiekun prawny indywidulanie z wychowawcą; 

26) zaległości edukacyjne spowodowane pojedynczymi lub krótkimi nieobecnościami uczeń uzupełnia 
na bieżąco; 

27) nie ocenia się czasowo ucznia, który znalazł się  w trudnej sytuacji losowej- zasady ustala 
wychowawca ucznia. 

 
12. Uczeń przygotowujący się do konkursu przedmiotowego na etapie miejskim i wojewódzkim 

w okresie intensywnych przygotowań (tydzień poprzedzający i tydzień, w którym odbywa się 
konkurs), może być zwolniony z obowiązku pisania prac klasowych/sprawdzianów i odrabiania zadań 
domowych. Na wniosek ucznia lub rodzica uczeń może zaliczyć sprawdziany w późniejszym terminie. 

  
13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 

zgodnie z następującymi zasadami: 
 

1)   ocenę (śródroczną, końcoworoczną, końcową) ucznia ustala  się na  podstawie liczby ocen 
określonych w ust. 11 pkt. 18 uzyskanych z co najmniej trzech sposobów sprawdzania osiągnięć 
określonych w ust. 9; (z wyłączeniem przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego) 

2)      do ustalania ocen klasyfikacyjnych stosuje się średnią ważoną; 
3)      wagi ocen dla poszczególnych form pracy ucznia określają PZO; 
4)      obowiązują wagi ocen od 2-20; 
5)      znaki  "+ " i  "-"  przy ocenie bieżącej odpowiednio: podwyższają lub obniżają jej  wartość o 0.25;  
6)      ocenę śródroczną (S) oblicza się zgodnie z wzorem: 

    

                         𝑆 =  
∑𝑏𝑖 ∙𝑤𝑖

∑𝑤𝑖
      

 
 

Uzyskany wynik (S) zaokrągla się do liczby całkowitej zgodnie z poniższymi zasadami: 
                dla ocen 1- 5:  np.    gdy S = 3,60 to zaokrąglamy  wynik do 4 
                                                 gdy S = 3,59 to zaokrąglamy  wynik do 3 
              dla oceny celującej:   gdy S = 5,45 to zaokrąglamy wynik do 6 

    gdzie:  bi - ocena bieżąca 
                             wi - waga oceny bieżącej 
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                                                 gdy S = 5,44 to zaokrąglamy  wynik do 5. 
  

7)  podstawą do określenia oceny rocznej  jest średnia ważona wszystkich ocen otrzymanych w 
trakcie roku szkolnego.  Uzyskany wynik zaokrągla się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6;   

8)     ostateczną ocenę śródroczną / roczną ustala nauczyciel po uwzględnieniu postępów ucznia;  
9)  w oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną  uczniów z orzeczeniami do kształcenia 

specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii  
nauczyciela  wspomagającego; 

10)  laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną; 

11) szczegółowe zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej  z poszczególnych przedmiotów zawierają 
PZO. 

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

nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, jego zaangażowanie i aktywność.  

 
15. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w opinii zgodnie 
z Regulaminem zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.  

 
 16. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz  zajęć komputerowych 

na podstawie opinii lekarskiej wydanej przez lekarza na czas określony w opinii zgodnie 
z Regulaminem zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.  

 
17.  Dyrektor szkoły powiadamia o podjętej decyzji rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz 

nauczyciela właściwych zajęć, a także  ustala w porozumieniu z rodzicami sposób organizacji czasu  
ucznia na terenie szkoły. 

 
18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 16, uniemożliwia ustalenie 

oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie przekroczyło 50% planowanych do 
terminu posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej zajęć w półroczu, uczeń nie podlega 
klasyfikacji  z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo 
„ zwolniona”.  

  
19. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia z  wadą  
słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  z  nauki  drugiego  języka obcego  do końca danego etapu 
edukacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.   

 
20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo  
„zwolniona”. 
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§ 113. Klasyfikacja śródroczna, roczna, końcowa   
 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 
oraz oceny zachowania.  

    
  2. Klasyfikacja śródroczna uczniów przeprowadzana jest w styczniu zgodnie z obowiązującym 

Kalendarzem Roku Szkolnego PSP nr 15 w Opolu. 
 

3. Klasyfikacja roczna/końcowa przeprowadzana jest w czerwcu zgodnie z obowiązującym 
Kalendarzem Roku Szkolnego PSP nr 15 w Opolu. 
 

4. Klasyfikowanie roczne w klasach 1 - 3 polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia w całym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  
oraz oceny z zachowania. 

      
5. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i  ustaleniu  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny z  zachowania. 
 

6. Klasyfikowanie śródroczne i roczne  przeprowadza się na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady 
Pedagogicznej najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem I półrocza/roku szkolnego. 
 

7. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 
poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają przewidywaną roczną 
ocenę klasyfikacyjną i wpisują ją w odpowiednią rubrykę w e-dzienniku. 
 

8. Rodzice mają wgląd do ocen przewidywanych poprzez e-dziennik  w terminach ustalonych 
i podanych na początku roku szkolnego. 

 
9. Termin informowania o rocznej przewidywanej ocenie podaje wychowawca na pierwszym 

zebraniu rodziców w danym roku szkolnym i potwierdza ten fakt zapisem w protokole z zebrania. 
Termin ujęty jest także w publikowanym na stronie internetowej szkoły Kalendarzu Roku Szkolnego 
PSP nr 15 w Opolu. 

 
10. Uchylony  

 
11. Poinformowanie rodzica o terminie podania informacji o rocznej ocenie przewidywanej na 

pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, opublikowanie w/w terminu w Kalendarzu Roku 
Szkolnego PSP nr 15 w Opolu na stronie internetowej szkoły oraz przekazanie informacji w ustalonym 
terminie w e-dzienniku uznaje się za skuteczne powiadomienie rodzica o przewidywanej ocenie 
rocznej.  
 

12.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ocenę 
klasyfikacyjną w formie, w której została złożona prośba.  

 
1)  Prośba o uzasadnienie oceny powinna być zgłoszona w terminie dwóch dni roboczych  

następujących po dniu wystawienia ocen w dzienniku. 
2)    Nauczyciel uzasadnia ocenę  najpóźniej do trzech dni roboczych od zgłoszenia prośby. 
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13. Na pięć tygodni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej 

nauczyciele informują wychowawcę klasy i uczniów o rocznych przewidywanych ocenach 
niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu. 

 
14. Najpóźniej na cztery tygodnie przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 

Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) 
uczniów kl. 4-8  o rocznych przewidywanych ocenach niedostatecznych, a w klasach 1-3 
o niezadowalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych lub nieklasyfikowaniu. Wychowawca 
dokumentuje przeprowadzoną rozmowę w dzienniku lekcyjnym / zeszycie wychowawczym, a rodzice 
(prawni opiekunowie) potwierdzają tę informację złożeniem podpisu. W sytuacji, gdy rodzice nie 
zgłoszą się w wyznaczonym terminie do nauczyciela wychowawcy, informacja przekazywana jest 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany w dokumentacji szkoły, co 
równoznaczne jest ze skutecznym powiadomieniem.  
 

 15. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele wpisują do 
dzienników wszystkie ustalone oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych i informują o tym uczniów.  
 

§ 114. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 
edukacyjnych 
           

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  ustaloną jako przewidywaną na 
koniec roku szkolnego przez nauczyciela  z danych zajęć edukacyjnych zgodnie  z trybem  podanym w 
Statucie Szkoły.   

 
2. Rodzic (prawny opiekun) może, w ciągu dwóch pierwszych dni  roboczych następujących 

bezpośrednio po dniu otrzymania informacji o przewidywanych ocenach  rocznych z zajęć 
edukacyjnych, złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o podwyższenie przewidywanej oceny 
z danych zajęć edukacyjnych pod następującymi warunkami: 

 1) podwyższenie oceny może nastąpić tylko o jeden stopień i  tylko  w  przypadku, gdy  co najmniej  
połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub jest 
od niej wyższa; 

 2)  wniosek może zostać rozpatrzony wyłącznie wtedy, gdy uczeń: 

  a)   nie posiada  nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych, z których  
wnosi      o podwyższenie oceny; 

 b)   pisał wszystkie sprawdziany i prace pisemne przewidziane w   planie nauczania, a te, 
których   nie pisał z powodu usprawiedliwionej nieobecności w ustalonym czasie, uzupełnił 
w regulaminowym terminie; 

c) uzyskał  ze  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  oceny  pozytywne  (wyższe niż     
ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

 d)  skorzystał  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  
konsultacji    indywidualnych.  
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3) rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań,  nie kontaktują się z wychowawcą klasy 
i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, nie mogą, kwestionując ocenę, powoływać się 
na brak informacji o postępach dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach rocznych.  

4) wniosek bez podania uzasadnienia nie będzie rozpatrywany. 
 

3. Dyrektor szkoły, w przypadku, gdy spełnione są warunki  wymienione w ust 1. powołuje 
zespół sprawdzający w składzie: 
 
  1) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący; 
  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
  3) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
 

4.  Nauczyciel wymieniony w ust.4 pkt. 2) przygotowuje sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia oraz schemat punktowania. Sprawdzian zawiera zestaw zadań dostosowany do poziomu 
wymagań na ocenę, o którą ubiega się uczeń, zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.  

1) W czasie kształcenia na odległość w stanie zagrożenia epidemicznego sposób przeprowadzenia 
sprawdzianu zgodny jest z Procedurami funkcjonowania PSP nr 15 w stanie zagrożenia 
epidemicznego w danym roku szkolnym opracowanymi na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. 

 
5.    Praca ucznia jest sprawdzana wspólnie przez nauczycieli wymienionych w ust.4 pkt. 2), 3) w 

obecności przewodniczącego zespołu.  
 

6.   Podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej następuje w przypadku, gdy uczeń 
uzyska co najmniej 90% wszystkich punktów. 
 

7.Ustalona w wyniku sprawdzianu ocena jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 117 ust 1.   
 

8.   Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół, zawierający: 
 
1)  nazwę zajęć edukacyjnych;  
2) skład zespołu sprawdzającego; 
3) termin sprawdzianu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania (pytania) sprawdzające; 
6) cenę ustaloną przez zespół. 
 
Protokół wraz z pisemną pracą ucznia i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach lub wykonaniu 
zadania praktycznego dołącza się do arkusza ocen ucznia i przechowuje do czasu ukończenia przez 
ucznia szkoły. W dzienniku lekcyjnym obok ustalonej oceny wpisuje się termin sprawdzianu. 
 

8. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna może także ulec podwyższeniu w przypadku, gdy: 

1) ze względów organizacyjnych ocena z zaplanowanej formy pracy ucznia zostanie wystawiona po 
terminie ustalenia oceny przewidywanej, nie później jednak niż do dnia wystawienia oceny 
klasyfikacyjnej, 
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2) uczeń osiągnie znaczące sukcesy w konkursach i zawodach, których wyniki zostaną ogłoszone  po 
terminie ustalenia oceny przewidywanej, nie później jednak niż do dnia posiedzenia klasyfikacyjnej 
Rady Pedagogicznej. 

 Podwyższenia oceny dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
 

10. W przypadku  niewywiązywania się uczniów z obowiązków w zakresie ustaleń z ust. 10 
pkt.1) oraz  pracy na lekcji, odrabiania zadań domowych, przygotowania do zajęć, itp. po ustaleniu 
rocznej przewidywanej oceny - ta może być obniżona.  
1) Obniżenia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
 

11. Procedura związana z podwyższeniem przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych musi się 
zakończyć najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 

 

§ 115. Zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej rocznej z zajęć edukacyjnych  
 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić 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 terminie do 2 dni 
roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
 

2. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżenia, o którym mowa w ust.1, Dyrektor szkoły 
powołuje komisję, której skład określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Komisja 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

1) W czasie kształcenia na odległość w stanie zagrożenia epidemicznego sposób przeprowadzenia 
sprawdzianu zgodny jest z Procedurami funkcjonowania PSP nr 15 w stanie zagrożenia 
epidemicznego w danym roku szkolnym opracowanymi na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. 

 
3.  Termin sprawdzianu ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) nie później niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. 
 

4.   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. 
 

§ 116.  Promowanie do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły  
 

1. Uczeń klasy 1 - 3 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 3; 
       

2.   Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna 
może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej również w ciągu 
roku szkolnego.  
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3.  Rada Pedagogiczna może pozostawić ucznia klasy 1–3 na drugi rok w tej samej klasie w 
wyjątkowych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 
(prawnych opiekunów).  

 
4.  Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz 
z języka mniejszości narodowej uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 
niedostatecznego z zastrzeżeniem § 117 ust. 6;  
 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych (religia, etyka, własna 
historia i kultura) nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej; ocena śródroczna i 
roczna wliczana jest do średniej ocen w klasach 4-8. 
 
1) w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, 

wlicza się obie oceny.  
 

6. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji 
średnią ocen wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania. 
 
                          

7.  Uczeń, kończy szkołę podstawową, jeżeli:  
1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych uzyskane w  klasie ósmej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach  programowo niższych uzyskał 
oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.   
Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie 
odrębnych przepisów.   
 

8. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę 
szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym. 

 
9. Szczegółowe warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym 

dostosowania warunków i form, wyboru języka nowożytnego oraz przedmiotu dodatkowego, 
zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu, zwolnienia z egzaminu laureatów wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych lub innych wymienionych w komunikacie ministra właściwego ds. 
oświaty i wychowania w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych, tematycznych i turniejów, 
określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego. 

 
10. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli: 
 

1) w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2) Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z 
wyróżnieniem”. 

 
11. Końcowa ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych (religia, etyka, własna 

historia i kultura) nie ma wpływu na ukończenie szkoły, ale wliczana jest do średniej ocen. 
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1) w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej ocen, o której mowa w 

ust.12, wlicza się obie oceny.  
 

12.   Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył. 
 
13. Wykaz uczniów i ich osiągnięcia, które odnotowuje się na świadectwie promocyjnym/ 

ukończenia szkoły  zatwierdzane są  przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym. 
 

§ 117. Egzamin poprawkowy   
 

1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy z tych zajęć.  Decyzję o możliwości zdawania egzaminu poprawkowego podejmuje rada 
pedagogiczna na wniosek rodzica/opiekuna prawnego  ucznia skierowanego do Dyrektora Szkoły.  
 

2. Sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego określają obowiązujące przepisy prawa 
oświatowego.  

1) W czasie kształcenia na odległość w stanie zagrożenia epidemicznego sposób przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego zgodny jest z Procedurami funkcjonowania PSP nr 15 w stanie 
zagrożenia epidemicznego w danym roku szkolnym opracowanymi na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

 
3. Termin egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych i podaje do wiadomości ucznia i jego rodziców (opiekunów 
prawnych). 
 

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z 
zastrzeżeniem ust. 6.  
 

5.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu 
poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 
zgodnie z §117. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzonego 
egzaminu poprawkowego.  
  

6. 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia 
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
 

§ 118. Egzamin klasyfikacyjny  
 

1. Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 
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w szkolnym planie  nauczania do dnia posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, uczeń może 
nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych. 
 

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.  
 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej  może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli Rada Pedagogiczna  wyrazi na to zgodę.  

 
4. Sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określają obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego. 
 

1) W czasie kształcenia na odległość w stanie zagrożenia epidemicznego sposób przeprowadzenia 
egzaminu klasyfikacyjnego zgodny jest z Procedurami funkcjonowania PSP nr 15 w stanie 
zagrożenia epidemicznego w danym roku szkolnym opracowanymi na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

 
5.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły z uczniem i  jego  rodzicami 

(prawnymi opiekunami) nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
   

6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, 
może przystąpić do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

 
7.   Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §115 i §117. 
 

§ 119.   Ocenianie zachowania  
 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych. 
 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkolne; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom; 
8) dbałość o środowisko naturalne; 
9) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 
10) troskę o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną. 
 

3.  Zachowanie ucznia ocenia się w następujących kategoriach: 
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1) stosunek do nauki; 
2) frekwencja; 
3) rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań; 
4) takt i kultura osobista; 
5) postawa moralna; 
6) postawa społeczna; 
7) przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole; 
8) przestrzeganie regulaminów i zasad bezpieczeństwa. 
 

4. Uszczegółowienie kategorii:          
1) Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy na podstawie pochwał, negatywnych wpisów, 
bieżącej obserwacji ucznia, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących ucznia, nauczycieli biblioteki, 
świetlicy, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz samooceny ucznia; 
 
2) Informacje negatywne o uczniu to wszystkie odstępstwa od norm zachowania, regulaminów 
przyjętych w szkole, a także zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi, 
społecznymi i kulturalnymi oraz filarami wartości określonymi  w Programie Wychowawczo- 
Profilaktycznym Szkoły; 
 
3) Pochwały to wszelkie dodatkowe i nadobowiązkowe zadania oraz działania ucznia służące jego 
rozwojowi, rozwojowi klasy i szkoły; 
 
4) Przy wystawianiu oceny zachowania uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie lub z 
zaburzeniami zachowania należy uwzględnić stwierdzone przez specjalistów zaburzenia dziecka. 
Każdy przypadek  rozpatrywany jest indywidualnie. Jeżeli, mimo zaburzeń, uczeń przestrzega 
podstawowe normy społeczne, tzn.: zachowuje właściwy stosunek do pracowników szkoły, kolegów i 
koleżanek, stosuje się do najważniejszych zasad porządkowych obowiązujących w szkole 
(niespóźnianie się, noszenie obuwia zamiennego, bezpieczne zachowanie na przerwach, dbałość o 
schludny strój, nieniszczenie mienia szkolnego)  może być nagrodzony oceną dobrą lub wyższą z 
zachowania. Jeżeli uczeń nie spełnia powyższych podstawowych wymogów, wystawia się ocenę 
poprawną, a w skrajnych przypadkach nieodpowiednią; 
 
5) W przypadkach zachowania znacznie wykraczającego poza ustalone normy społeczno- obyczajowe 
lub w przypadku braku wyraźnej poprawy zachowania udziela się kary statutowej: upomnienie 
wychowawcy, upomnienie dyrektora, nagana dyrektora; 
 
6) Zapis w e- dzienniku służy przede wszystkim monitorowaniu zachowania ucznia w szkole, jest 
informacją dla rodziców, zwłaszcza w przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka oraz daje 
rodzicom możliwość szybkiego reagowania w celu wsparcia działań wychowawczych podjętych w 
szkole. Przy zapisie nauczyciel zobowiązany jest zaznaczyć kategorię, której dotyczy wpis; 
 
7) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania w klasach 1-3 jest oceną opisowa, zaś w 
klasach 4-8 zachowanie wyrażone jest ocenami: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 
nieodpowiednie, naganne i wynika z sumy punktów z uzyskanych z poszczególnych kategorii 
oceniania; 
 
 8) Uczeń  kl. 4-8 może otrzymać punkty dodatnie i punkty ujemne, które są doliczane do sumy lub 
odejmowane od sumy punktów uzyskanej z poszczególnych kategorii na dany semestr; 
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9) Punkty dodatnie otrzymuje uczeń za wyróżniającą się postawę społeczno-moralną będącą wzorem 
do naśladowania: 
 
a)  uczeń z własnej inicjatywy, bez udziału szkoły, udzielał się systematycznie w pracach na rzecz 
środowiska lokalnego – stały wolontariat udokumentowany i poświadczony przez instytucję, 
placówkę, organizację, w której był realizowany  +3pkt. Dotyczy również wolontariatu szkolnego; 
pomoc koleżeńska, - wolontariat w miejskich akcjach jednorazowych (2 akcje), potwierdzony 
odpowiednim zaświadczeniem od organizatorów ze wskazaniem przydzielonych mu zadań +1pkt, 
b) uczeń aktywnie bierze udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, obywatelskich, 
prozdrowotnych organizowanych przez  szkołę w czasie pozalekcyjnym, potwierdzony przez opiekuna 
działania  (2 akcje) +2pkt,  
c) uczeń podjął się działania  z własnej inicjatywy, zaplanował, sprawnie zorganizował, efektywne 
przeprowadził działanie społeczne (np. charytatywne, ekologiczne, prozdrowotne) na terenie szkoły 
za zgodą opiekuna, oceny działania dokonuje opiekun +3pkt, 
d)uczeń zaprezentował właściwą postawę w trudnej sytuacji:  
- wielokrotnie (3 razy) w szkole pomagał uczniowi słabszemu w nauce lub znajdującemu się w trudnej 
sytuacji życiowej  + 1pkt, 

e) w szkole przeciwdziałał przemocy, agresji, wulgaryzmom lub udzielił wsparcia poszkodowanemu – 
ofierze przemocy + 1pkt,- niejednokrotnie wyróżnił się empatią, wrażliwością, niesieniem pomocy 
ludziom potrzebującym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym w swoim najbliższym środowisku + 
1pkt. za pochwałę, która wpłynęła do szkoły, od osób dorosłych  z zewnątrz (sąsiadów, mieszkańców 
osiedla). 

 
10) Punkty ujemne otrzymuje uczeń za rażące i niegodne ucznia szkoły podstawowej postawy oraz 
zachowania: 
 
a) uczeń przyniósł lub używał, lub namawiał innych do stosowania używek, dopalaczy, narkotyków, 
leków –10 pkt, 

b) uczeń przyniósł lub używał niebezpiecznych przedmiotów od – 5 do – 10 pkt, 

c) uczeń był rażąco agresywny w stosunku do innych (agresja słowna, agresja fizyczna) 

-9 pkt, 

d) uczeń ukradł lub zniszczył cudzą własność -7 pkt, 

e) uczeń świadomie lub celowo zniszczył mienie szkoły   -7 pkt,  

f) uczeń podczas pobytu w szkole lub podczas wyjść i wyjazdów szkolnych użył telefonu/innego 
sprzętu elektronicznego niezgodnie z regulaminem wyjścia/ wyjazdu lub bez uzyskania zgody 
nauczyciela -3 pkt.za każdorazowe użycie, 

g) uczeń rozpowszechnił zdjęcia, nagrania  lub treści obrażające inne osoby bez ich wiedzy i zgody -5 
do – 10 pkt, 
h) uczeń brał udział w bójce  -6 pkt, 
i)uczeń był prowokatorem bójki lub podżegał do niej  - 5 pkt, 
j) uczeń, który był obserwatorem bójki, nie udzielił pomocy poszkodowanemu lub nie poinformował 
dorosłych - 3 pkt, 
k) uczeń samowolnie opuścił teren szkoły w trakcie trwania zajęć bądź podczas przerw lub 
samowolnie oddalił się od grupy/klasy podczas wyjść i wyjazdów -  4pkt, 
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l) każdorazowo -1pkt do –3 pkt, gdy uczeń jest świadkiem, biernie uczestniczy w niestosownym 
zachowaniu innego ucznia ( np. zniszczenia, pisanie po ławce), 
 
ł) za niezwrócenie  podręczników szkolnych do biblioteki -2 pkt. 
 
11) Szczegółowe kryteria ocen z zachowania klas 1-3: 

 
a)uczeń, który spełnia wymagania w każdym z 7 obszarów: 

zawsze – otrzymuje ocenę wzorową, 
zwykle \ zazwyczaj - ocenę bardzo dobrą, 
nie zawsze \ czasami - ocenę dobrą, 
rzadko – ocenę poprawną, 
bardzo rzadko – ocenę nieodpowiednią, 

b) nauczyciele uczący w danej klasie j. angielskiego i religii również dokonują oceny ucznia w 
wybranych obszarach. Przy ustalaniu oceny opisowej z zachowania wychowawca bierze pod uwagę 
opinie wszystkich nauczycieli uczących ucznia, nauczycieli świetlicy i biblioteki szkolnej oraz 
pracowników niepedagogicznych szkoły, 

 
c) W każdym z obszarów uczeń jest oceniany minimum raz w semestrze. 
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Uczeń: 

przychodzi przygotowany do zajęć, odrabia zadania domowe, nosi potrzebne przybory, strój 

gimnastyczny, obuwie zamienne, 

szanuje przybory, książki i zeszyty, 

utrzymuje ład i porządek w swoim miejscu pracy, 

uważa na zajęciach, 

wykonuje przydzielone zadania, 

aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych 

  chętnie bierze udział w konkursach,  różnych imprezach i uroczystościach szkolnych. 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 
Uczeń: 

dba i szanuje sprzęty szkolne, swoją i cudzą własność, 

przestrzega norm współżycia społecznego, 

przestrzega regulaminów obowiązujące w szkole, 

udziela pomocy potrzebującym, 

jest inicjatorem działań na rzecz klasy i szkoły.   

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły. 
Uczeń: 

godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły (zna 

biografię patrona szkoły, hymn szkolny,  symbolikę sztandaru), 

godnie reprezentuje szkołę w czasie wyjść pozaszkolnych, konkursów  i uroczystości.  

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej. 
Uczeń: 
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dba o kulturę języka ojczystego, 

nie używa wulgaryzmów. 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 
Uczeń:  

dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

prawidłowo reaguje na krzywdę i zło, 

przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 
Uczeń: 

dba o czysty strój, 

kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli i innych osób, 

stosuje formy grzecznościowe, 

właściwie reaguje na uwagi nauczycieli i stosuje się do ich poleceń. 

 

Okazywanie szacunku innym osobom. 
Uczeń: 

okazuje szacunek innym osobom (nauczycielom, innym pracownikom szkoły, rówieśnikom), 

nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami, 

zgodnie pracuje i bawi się w zespole, 

pomaga kolegom w różnych sytuacjach, 

kulturalnie zwraca się do rówieśników 

 

12) Kryteria ocen z zachowania uczniów klas 4-8: 
Uczniowie oceniani są w 8 kategoriach. Każda kategoria składa się z kryteriów na poszczególne 
punkty w zakresie od 0 do 4, gdzie 4 pkt. oznacza najwyższy poziom spełniania kryteriów, a 0 pkt. – 
poziom najniższy: 
a) Stosunek do nauki (0 – 4 pkt.) 

4. Sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne  - wzór do naśladowania; uczeń jest zawsze 
przygotowany do lekcji (zawsze ma przybory, zeszyt lekcyjny, podręcznik, ćwiczenia, strój zmienny na 
zajęcia wychowania fizycznego) oraz ma utrwalony materiał z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych. 
Zawsze ma odrobione zadania domowe. Bierze aktywnie udział w zajęciach lekcyjnych. 

3. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. Raz  lub dwa razy zdarzyło się , że: 
uczeń był nieprzygotowany do lekcji, (nie miał przyborów lub zeszytu lekcyjnego lub 
podręcznika lub zeszytu ćwiczeń lub innych potrzebnych do lekcji materiałów na jednej 
jednostce lekcyjnej); lub  
nie miał odrobionego zadania domowego.  

2.  Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Trzy lub cztery razy zdarzyła się jedna lub więcej z 
wymienionych poniżej sytuacji: 
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uczeń był nieprzygotowany do lekcji  (nie miał przyborów lub zeszytu lekcyjnego lub 
podręcznika lub zeszytu ćwiczeń lub innych potrzebnych do lekcji materiałów na jednej 
jednostce lekcyjnej); 
nie miał utrwalonego materiału z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych 
nie miał odrobionego zadania domowego  

1.  Na lekcjach pracuje nie dość aktywnie. Od pięciu do siedmiu razy zdarzyła się jedna lub więcej z 
wymienionych poniżej sytuacji: 

uczeń był nieprzygotowany do lekcji (nie miał przyborów lub zeszytu lekcyjnego, podręcznika, 

ćwiczeń lub innych potrzebnych do lekcji materiałów na jednej jednostce lekcyjnej); 

nie miał utrwalonego materiału z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych; 

nie miał odrobionego zadania domowego. 

0.  Na lekcjach pracuje niechętnie. Osiem lub więcej razy zdarzyła się jedna lub więcej z 
wymienionych poniżej sytuacji: 

uczeń był nieprzygotowany do lekcji (nie miał przyborów lub zeszytu lekcyjnego, podręcznika, 
ćwiczeń lub innych potrzebnych do lekcji materiałów na jednej jednostce lekcyjnej); 
nie miał utrwalonego materiału z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych; 
nie miał odrobionego zadania domowego. 
 

Dopuszcza się możliwość wykorzystania np oraz bz określonych  w PZO z każdego przedmiotu. 
 
b)Frekwencja (0 – 4 pkt.) 

4. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; w terminie usprawiedliwia wszystkie 
nieobecności i spóźnienia, uczęszcza regularnie na wybrane zajęcia nadobowiązkowe. 

3. Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (łącznie do 5 ); 
w terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności, zdarzyło się, że ma jedną nieusprawiedliwioną 
nieobecność na zajęciach nadobowiązkowych.  

2. Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się ( łączna liczba godzin 
nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień wynosi od 6 do 10); zdarza się, ze opuszcza zajęcia 
nadobowiązkowe ( 2-5). 

1. Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba spóźnień i 
nieobecności w szkole wynosi od 11 do 20); często opuszcza zajęcia nadobowiązkowe. ( 6-9). 

0. Uczeń spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna ich liczba przekracza 20); 
opuszcza zajęcia nadobowiązkowe (liczba nieobecności nieusprawiedliwionych przekracza 9). 
 
 
c)Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań (0 – 4 pkt.) 

4.Uczeń spełnia warunki z punktu a) i b). 
a) Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół przedmiotowych, 
zainteresowań( co najmniej dwóch) albo w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu w 
szkole osiągnięcia w postaci: semestralnych/końcoworocznych ocen celujących i bardzo dobrych, 
sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych lub osiągnięć w innych dziedzinach (potwierdzone 
dyplomami osiągnięcia tytułu finalisty lub laureata, miejsc 1-3  z konkursów na szczeblu minimum 
miejskim, w konkursach zgłoszonych przez szkołę), 
b) wykorzystując swój potencjał, promuje i reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, imprezach, 
uroczystościach, w których szkoła zgłosiła swój udział (co najmniej 2 razy) 
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lub w innej formie rozwija swoje zainteresowania i możliwości( np. ma osiągnięcia potwierdzone 
dyplomami w otwartych konkursach, zawodach, turniejach pozaszkolnych ). 
 
 
W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, regularnie uczestniczy on w przydzielonych 
mu zajęciach indywidualnych lub grupowych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 
pracuje na nich na miarę swoich możliwości, co przyczynia się również do otrzymywania  wyższych 
ocen semestralnych i końcoworocznych. 

 
3. Uczeń spełnia warunki z punktu a) i b) 
a) Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół przedmiotowych, 
zainteresowań (co najmniej 2),  co pozwala mu osiągnąć w szkole wyższy poziom wiedzy w zakresie 
niektórych zajęć edukacyjnych objętych szkolnym programem nauczania (potwierdzone celującymi, 
bardzo dobrymi ocenami semestralnymi/ końcoworocznymi) lub osiąga sukcesy (1-3 miejsca)w 
konkursach, zawodach na szczeblu minimum szkolnym, w konkursach zgłoszonych przez szkołę,  
 
b) pasje rozwijane w szkole lub poza szkołą wykorzystuje do promowania swojej szkoły podczas 
imprez i uroczystości szkolnych bądź takich, w których szkoła zgłosiła swój udział lub w innej formie 
rozwija swoje zainteresowania i  możliwości( np. bierze udział w otwartych konkursach, zawodach, 
turniejach pozaszkolnych – dyplom za udział, podziękowanie od organizatora ), 
 

W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,  aktywnie uczestniczy on w przydzielonych 
mu zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 1-2 zdarzyło mu się świadomie je 
opuścić. Pracuje na miarę swoich możliwości, co przyczynia się również do otrzymywania wyższych 
ocen semestralnych i końcoworocznych. 

2. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół przedmiotowych, zainteresowań  
lub w innej formie uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla 
uzyskiwania ocen semestralnych lub końcoworocznych na poziomie adekwatnym do swoich 
możliwości. 
W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,  uczestniczy on w przydzielonych mu 
zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, więcej niż 3 razy zdarzyło mu się 
świadomie je opuścić. Pracuje na miarę swoich możliwości, co przyczynia się również do 
otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych i końcoworocznych. 

1. Uczeń nie jest zainteresowany rozwijaniem swoich zdolności, uzyskuje oceny adekwatne do swoich 
możliwości.  

0. Uczeń nie jest zainteresowany rozwijaniem swoich zdolności. Nie uczestniczy w zajęciach szkolnych 
lub pozaszkolnych. Nie wykazuje zainteresowania osiągnięciem ocen na miarę swoich możliwości. 
 
 
d) Takt i kultura osobista (0 – 4 pkt.) 

4. Uczeń jest zawsze taktowny, zawsze prezentuje wysoką kulturę słowa oraz właściwe zachowanie w 
szkole i poza szkołą, godnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych oraz imprez związanych z 
tradycjami szkoły. Jest kulturalny w stosunku do rówieśników, nauczycieli, pracowników 
administracyjno-porządkowych i innych. Zawsze nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych. 
Zawsze stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów oraz wszystkich 
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pracowników szkoły. Nie ma w zeszycie wychowawczym żadnych negatywnych informacji z tej 
kategorii. 

3. Jest taktowny, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza szkołą, w rozmowach stara się o 
zachowanie kultury słowa. Jeden raz zdarzyło się, ze uczeń zachował się nietaktownie lub nie 
zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa. Jednokrotnie zapomniał stroju 
galowego na uroczystość szkolną. Stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów 
oraz wszystkich pracowników szkoły. Zachowuje się godnie podczas uroczystości i apeli szkolnych. 
Reaguje na upomnienia nauczyciela. 
 

2. Zdarzyło się (2 - 3 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanowawszy nad emocjami, 
użył mało kulturalnego słownictwa. 1-2 razy zachował się w sposób nieodpowiedni podczas apelu lub 
innej uroczystości szkolnej. Zwracano mu uwagę na brak stosownego stroju galowego (2 razy). Zna 
formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje.  Nie zawsze (do 3 razy) reaguje na upomnienia 
nauczyciela. 
  

1.Uczeń często bywa nietaktowny (od 4 do 10 razy), używa wulgaryzmów (od 3 do 10 razy), 
przeszkadza na uroczystościach szkolnych, nie reaguje na upomnienia nauczyciela. Nie przejawia 
zachowania agresywnego. Trzeba mu często (co najmniej trzykrotnie) przypominać o konieczności 
noszenia stosownego stroju galowego. Rzadko stosuje formy grzecznościowe wobec rówieśników i 
dorosłych, zdarza mu się (1-3 razy)zachowywać lekceważąco wobec nich. 

0. Uczeń zawsze jest nietaktowny, często używa wulgaryzmów, przeszkadza podczas uroczystości 
szkolnych (więcej niż 3 razy). Jest złośliwy, agresywny, wulgarny, nie stara się nawet o zachowanie 
kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy, nie reaguje na zwracane uwagi. Nie nosi przewidzianego 
regulaminem stosownego stroju galowego. Nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom 
dorosłym, zachowuje się wobec nich lekceważąco. 
 
 
e)Postawa moralna  (0 – 4 pkt.) 

4. Uczeń  spełnia przynajmniej trzy z niżej wymienionych warunków.  
a) Wykazuje się uczciwością i prawdomównością.  
b)Jest solidny i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków: dotrzymuje 
ustalonych terminów takich jak: poprawa sprawdzianu, zwrot książek do biblioteki, usprawiedliwień 
itp. Jest koleżeński i życzliwy, dąży do pokojowego rozwiązania konfliktów.  
c)Reaguje na złe zachowania innych (bójki, upokarzanie, wyśmiewanie) i nigdy nie namawia innych do 
złego zachowania.  
d) Chętnie/z własnej inicjatywy pomaga innym uczniom w nauce lub innych sytuacjach życiowych (np. 
pomaga uczniom niepełnosprawnym). 
 
3.Uczeń zazwyczaj wykazuje się uczciwością i prawdomównością (raz postąpił nieuczciwie i raz nie 
wywiązał się z  niżej wymienionych sytuacji: nie wywiązał  się z powierzonych mu zadań i 
obowiązków,  nie dotrzymał dotrzymuje ustalonych terminów  poprawy sprawdzianu, zwrotu książek 
do biblioteki lub  usprawiedliwień.  
(1-2 razy) zdarzyło się, że postąpił  niekoleżeńsko i nieżyczliwie. Dąży do pokojowego rozwiązania 
konfliktów. Reaguje na złe zachowania innych (bójki, upokarzanie, wyśmiewanie) i nigdy nie namawia 
innych do takich zachowań. Pomaga innym uczniom w nauce lub innych sytuacjach życiowych (np. 
pomaga uczniom niepełnosprawnym).   
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2.Zdarzyło się (2-3 razy), że uczeń nie wykazał się  uczciwością i prawdomównością.  Zazwyczaj stara 
się być solidnym i rzetelnym. Czasami (maksimum trzy razy)  nie wywiązał się z powierzonych mu 
zadań i obowiązków oraz nie dotrzymał  ustalonych terminów,  takich jak:  poprawa sprawdzianu, 
zwrot książek do biblioteki, usprawiedliwień itp. Był  niekoleżeński i nieżyczliwy jednak dąży do 
pokojowego rozwiązania konfliktów. Zdarzyło się raz – dwa razy,  że nie zareagował na złe 
zachowania innych, takie jak: bójka, upokarzanie czy wyśmiewanie lub namawiał innych do takich 
zachowań.  
 
1.Zdarzyło się (4-5 razy), że uczeń nie wykazał się  uczciwością i prawdomównością.  Czasami stara się 
być solidnym i rzetelnym.  Zdarzyło się (maksimum 4 razy) , że nie wywiązał się z powierzonych mu 
zadań i obowiązków oraz nie dotrzymał  ustalonych terminów  takich jak:  poprawa sprawdzianu, 
zwrot książek do biblioteki, usprawiedliwień itp. Był  niekoleżeński i nieżyczliwy, jednak dąży do 
pokojowego rozwiązania konfliktów. Zdarzyło się (3 razy ), że nie zareagował na złe zachowania 
innych, takie jak: bójka, upokarzanie czy wyśmiewanie lub namawiał innych do takich zachowań.   
 
0.Zdarzyło się (więcej niż 5 razy), że uczeń nie wykazał się  uczciwością i prawdomównością.  
Zazwyczaj jest niesolidny i nierzetelny.  Zdarzyło się (5 razy) , że nie wywiązał się z powierzonych mu 
zadań i obowiązków oraz nie dotrzymał  ustalonych terminów  takich jak:  poprawa sprawdzianu, 
zwrot książek do biblioteki, usprawiedliwień itp. Był  niekoleżeński i nieżyczliwy. Zdarzyło się (więcej 
niż 3 razy ), że nie zareagował na złe zachowania innych takich jak: bójka, upokarzanie czy 
wyśmiewanie lub namawiał innych do takich zachowań.   
 
f) Postawa społeczna (0 – 4 pkt.) 
 
4 . Uczeń zawsze szanuje cudzą pracę i zawsze dba o mienie publiczne i prywatne, reaguje na 
zniszczenia mienia przez innych. 
Uczeń realizuje przynajmniej dwa wymienione poniżej działania w sposób szczególny: 
 

1) aktywnie pełni funkcje w Samorządzie Szkolnym lub klasowym lub jest członkiem Pocztu 

Sztandarowego Szkoły. Wzorowo wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczyciela zadań i 

funkcji klasowych, 

2) angażuje się w akcje charytatywne lub działania społeczne, wolontariackie lub dotyczące 

promocji zdrowia na terenie szkoły lub na rzecz środowiska lokalnego, w których szkoła bierze 

udział  

3)  angażuje się w organizację uroczystości, imprez, apeli szkolnych, Dni Otwartych, Festynu 

Środowiskowego, itp.(co najmniej 2) 

4) aktywnie działa na rzecz ochrony przyrody, angażuje się w działalność ekologiczną na terenie 

szkoły lub na rzecz środowiska lokalnego, w których szkoła bierze udział  

 

3. Uczeń zawsze szanuje cudzą pracę i zawsze dba o mienie publiczne i prywatne, reaguje na 
zniszczenia mienia przez innych. 
Realizuje przynajmniej dwie wymienione niżej aktywności: 
 

1) bez zastrzeżeń pełni funkcje w Samorządzie Szkolnym lub klasowym lub jest członkiem Pocztu 

Sztandarowego Szkoły. Wzorowo wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczyciela zadań i 

funkcji. 
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2) uczestniczy w niektórych akcjach charytatywnych lub działaniach społecznych, 

wolontariackich lub dotyczących promocji zdrowia na terenie szkoły lub na rzecz środowiska 

lokalnego, w których szkoła bierze udział, 

3) bierze udział w organizacji uroczystości, imprez, apeli szkolnych, itp. 

4) działa na rzecz ochrony przyrody, angażuje się w działalność ekologiczną na terenie szkoły lub 

na rzecz środowiska lokalnego, w której szkoła bierze udział. 

 
 

2. Nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i funkcji, nie uchyla się jednak od prac na rzecz 
zespołu klasowego, wspiera akcje charytatywne, bierze udział w niektórych działaniach społecznych, 
ekologicznych lub imprezach organizowanych przez szkołę. Zdarzyło mu się raz celowe niszczenie 
drobnego mienia szkolnego bądź prywatnego lub nieposzanowanie czyjejś pracy.  
 
1.  Brał udział w jednej aktywności , z inicjatywy wychowawcy lub innych nauczycieli  
(udział w akademii lub imprezie szkolnej, klasowej, wsparcie charytatywne, działanie zdrowotne lub 
ekologiczne, itp.), zazwyczaj wywiązuje się z funkcji dyżurnego klasowego.  Zdarzyło mu się celowe 
niszczenie drobnego mienia szkolnego bądź prywatnego lub nieposzanowanie czyjejś pracy.  
 
0. Nie wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczyciela, niechętne podejmuje się działań na 
rzecz innych,  nie realizuje żadnej z aktywności ani z własnej inicjatywy ,ani z inicjatywy innych. Nie 
szanuje mienia szkolnego i prywatnego, niszczy pracę innych.  
 
 
g) Przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w szkole (0 – 4 pkt.) 
 
4. Uczeń zawsze przestrzega zasad zachowania na zajęciach i przerwach oraz poza szkołą, w czasie 
wyjść z nauczycielem. Stosuje się do regulaminów obowiązujących w szkole. Nigdy nie jest upominany 
przez nauczyciela. Dba o porządek w miejscu pracy. Nigdy nie rozmawia na lekcji. Zawsze stosuje się 
do poleceń nauczyciela w szkole i poza nią. Zawsze ma obuwie zmienne, okrycie wierzchnie 
pozostawia w szatni. 

Jego wygląd zawsze jest bez zarzutu, zgodny z zasadami schludnego wyglądu określonymi w Statucie 
Szkoły: nie zdarzyło się upomnienie dotyczące makijażu, nieodpowiedniego ubioru, fryzury, zbyt 
długich i pomalowanych paznokci, nadmiernej lub niestosownej biżuterii, pojawienia się tatuaży lub 
kolczykowania różnych części ciała. 

3. Zdarzyło się, że uczeń nie respektował regulaminów obowiązujących w szkole: raz trzeba było 
uczniowi zwracać uwagę na to, że jego zachowanie podczas przerw i wyjść pozaszkolnych oraz strój 
nie są zgodne z zasadami i normami  obowiązującymi w szkole.  Jeden lub dwa razy uczeń nie miał 
obuwia zmiennego i nie pozostawił okrycia wierzchniego w szatni. 

  Ma do dwóch wpisów w zeszycie uwag dotyczących rozmów oraz przeszkadzania na lekcji 
nauczycielowi.  

2. Zdarzyło się uczniowi trzykrotne pisemne upomnienie dotyczące złamania zasad i norm (rozmowy 
na lekcji, wstawanie z miejsca bez zgody nauczyciela, głośne komentarze, niewłaściwe zachowanie na 
przerwie i podczas wyjść pozaszkolnych itp.)oraz nieodpowiedni strój. Trzy, cztery razy uczeń nie miał 
obuwia zmiennego i nie pozostawił okrycia wierzchniego w szatni. 
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1. Od 4 do 7 razy zachowanie ucznia było przykładem łamania norm i zasad obowiązujących w szkole ( 
nieodpowiednie zachowanie) oraz niestosowny strój .Pięć i więcej razy uczeń nie miał obuwia 
zmiennego i nie pozostawił okrycia wierzchniego w szatni. 

0. Powyżej 7 razy zachowanie ucznia jest przykładem łamania norm i zasad obowiązujących w szkole. 
Uczeń nie zmienia swojej postawy, mimo zwracanych uwag. 
 
h) Przestrzeganie regulaminów i zasad bezpieczeństwa (0 – 4 pkt.) 

4. Uczeń zawsze sam przestrzega regulaminów i zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowo reaguje na 
występujące zagrożenia w szkole i poza szkołą (podczas  zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek, 
zawodów sportowych). Nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu własnemu i innych. 

3. Raz lub dwa razy trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może 
spowodować ( lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób (np.: niebezpieczne 
zabawy, popychanie, przepychanie się, podstawianie nogi, bieganie po korytarzu szkolnym, rzucanie 
w innych, skakanie po ławkach, niewłaściwe obchodzenie się ze sprzętem sportowym, niestosowanie 
się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji publicznej, przebywanie w miejscach 
zabronionych, niewłaściwe użytkowanie rzeczy, przynoszenie rzeczy niebezpiecznych). Jeden raz 
zlekceważył on takie zagrożenia, ale zareagował na zwracaną mu uwagę.  

2. Zdarzyło się ( 3- 4 razy), ze uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych 
osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę.  

 

1. Od 5 do 7 razy zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub lekceważy zasady bezpieczeństwa i nie 
zawsze reaguje na zwracane uwagi. 

 

0. Powyżej 7 razy zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy zasady 
bezpieczeństwa  i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Nie zmienia obuwia i nie 
zostawia okrycia wierzchniego w szatni. 

 

         
5.  Ocenę zachowania ustala się dwukrotnie w danym roku szkolnym - jako ocenę śródroczną 

i roczną.  Ocena zachowania nie ma wpływu na: 
 

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  
 

6.  W klasach I - III ocena zachowania jest oceną opisową opracowaną na podstawie obserwacji 
zachowania ucznia. 
 

7.  Ocenę zachowania roczną (śródroczną), począwszy od klasy czwartej, ustala się według 
następującej skali: 

 
1)  wzorowe (skrót: wz); 
2)  bardzo dobre (skrót: bdb); 
3)  dobre (skrót: db); 
4)  poprawne (skrót: pop); 
5)  nieodpowiednie ( skrót: ndp); 
6)  naganne (skrót: ng). 
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8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenie, 

należy uwzględnić wpływ stwierdzonych  zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia 
o potrzebie  kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
 psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej. 

 
9. Zachowanie ucznia, począwszy od klasy czwartej, jest oceniane w każdej kategorii 

zachowania (wymienionych w ust. 3) z osobna, za pomocą punktów: 
  
1) w każdej kategorii zachowania znajduje się krótki opis  zachowania ucznia oraz przyporządkowana 

temu opisowi odpowiednia liczba punktów;     
2) cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych  uczniowi punktów w danej kategorii;     
3) ponadto można przyznać dodatkowe punkty  (tzw. punkty dodatnie lub ujemne);  
4) suma punktów uzyskanych w  ośmiu  kategoriach zachowania oraz dodatkowych  punktów 

zamieniana jest na ocenę wg następujących zasad: 
 a)  uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny 

wyższej niż nieodpowiednia (nie dotyczy kategorii II i III), 
 b)  uczeń, który choć w jednym przypadku miał 1 punkt, nie może mieć oceny wyższej niż 

poprawna, 
 c)  uczeń, który otrzymał choć jeden punkt ujemny, nie może mieć oceny wyższej niż 

dobra,  
 d) uczeń, który złamał zakaz wyszczególniony w § 110 ust. 2 Statutu Szkoły otrzymuje 

ocenę naganną, 
e) zamianę uzyskanych punktów na śródroczną ocenę zachowania przeprowadza się 

zgodnie z poniższymi zasadami:  
 

 
Łączna liczba punktów 

 
Ocena semestralna 

31-32 wzorowa 
27-30 bardzo dobra 
22-26 dobra 

17 - 21 poprawna 
11 – 16 nieodpowiednia 

0-10 naganna 
 

5) roczną ocenę zachowania określa się zgodnie z ust. 10 pkt 1-4 po uwzględnieniu oceny 
zachowania za I półrocze wg następujących zasad: 

a) ocenę zachowania za I półrocze zamienia się na punkty: 

Ocena semestralna Liczba punktów 
wzorowa 6 

bardzo dobra 5 
dobra 4 

poprawna 3 
nieodpowiednia 2 

naganna 1 

i dodaje do sumy punktów uzyskanych na II półrocze, 

b) zamianę punktów na roczną ocenę zachowania przeprowadza się zgodnie z poniższymi 
zasadami: 
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Łączna liczba punktów Ocena roczna 
37-38 wzorowa 
31-36 bardzo dobra 
 26-30 dobra 
 20-25 poprawna 
 15-19 nieodpowiednia 
0-14 naganna 

 
  

 
10.  Klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest w następującym trybie: 

 
1)  wychowawca klasy ocenia zachowanie ucznia zgodnie z ust. 10 na zbiorczym arkuszu ocen 

zachowania zawierającym: 
 
      a) imiona i nazwiska uczniów danej klasy, 
      b) liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach zachowania, 
      c) sumę punktów, 
      d) uzyskaną ocenę zachowania; 
 
2)  uczeń dokonuje samooceny (zgodnie z ust. 10) oraz oceny zachowania kolegów z klasy na 

zajęciach z wychowawcą. Samoocena stanowi załącznik do zbiorczego arkusza ocen  zachowania; 
3)   nauczyciele i inni pracownicy szkoły, po przejrzeniu zbiorczego arkusza ocen   zachowania, mogą 

wnioskować (z uzasadnieniem swojej decyzji) o zmianę liczby   punktów w poszczególnych 
kategoriach zachowania; 

4) wychowawca klasy, na podstawie uzyskanych informacji, formułuje klasyfikacyjną   ocenę 
zachowania ucznia.  

 
11.  Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten dokumentują zapisem w dzienniku 
lekcyjnym i zeszycie wychowawczym. 
       

12.  Wychowawcy klas na pierwszym w danym roku szkolnym spotkaniu informacyjnym 
 z rodzicami (prawnymi opiekunami) i każdorazowo na ich prośbę przedkładają do  wglądu 
opracowanie pisemne zasad oceniania zachowania. Fakt ten dokumentują zapisem w protokole 
zebrania. 
 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) nieobecni na zebraniu zapoznają się  powyższymi treściami 
podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą klasy lub korzystając ze zbiorów w bibliotece 
szkolnej. Bez względu na miejsce i okoliczności zapoznania się z dokumentem rodzice (prawni 
opiekunowie) składają swój podpis w dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę. 
 

14. Rodzice (prawni opiekunowie) nieobecni na pierwszym w roku szkolnym zebraniu są 
obowiązani do zapoznania się z warunkami i trybem uzyskiwania oceny z zachowania do końca 
października każdego roku szkolnego.  Za fakt nieznajomości powyższych treści po 30 października 
odpowiada rodzic. 
 



 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu Strona 88 

 

15. Klasyfikowanie śródroczne i roczne  z zachowania przeprowadza się na posiedzeniu 
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej najpóźniej na tydzień przed zakończeniem półrocza/roku 
szkolnego. 
 

16. Najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 
ustala przewidywaną roczną ocenę zachowania  i ustnie informuje o tym uczniów.  
 

17. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas 
zobowiązani są  poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach 
z zachowania, wpisując ją w odpowiednią rubrykę w e-dzienniku.  

 
18. Termin informacji o  rocznej przewidywanej ocenie podaje wychowawca na pierwszym 

zebraniu rodziców w danym roku szkolnym i potwierdza ten fakt zapisem w protokole z zebrania. 
Termin ujęty jest także w publikowanym na stronie internetowej szkoły Kalendarzu Roku Szkolnego 
PSP nr 15 w Opolu. 

 
19. Uchylony. 

 
20. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust.9, poinformowanie rodzica 

o terminie wystawienia rocznej oceny przewidywanej na pierwszym zebraniu w danym roku 
szkolnym, opublikowanie w/w terminu w Kalendarzu Roku Szkolnego na stronie internetowej szkoły 
oraz przekazanie informacji w ustalonym terminie w zeszycie informacyjnym ucznia uznaje się za 
skuteczne powiadomienie rodzica o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej.  
 

21. Najpóźniej na cztery tygodnie przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 
Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany osobiście poinformować rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia o przewidywanej nagannej ocenie rocznej zachowania: 
1) wychowawca dokumentuje przeprowadzoną rozmowę w dzienniku lekcyjnym,  

a rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają tę informację złożeniem podpisu;  
2)    w sytuacji, gdy rodzice nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie do nauczyciela wychowawcy,  

informacja przekazywana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; 
3)   brak kontaktu rodziców z wychowawcą w ciągu dwóch tygodni od wysłania informacji jest 

równoznaczny z akceptacją przewidywanej oceny rocznej. 
 

22. Jeżeli obniżenie oceny zachowania na naganną nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce 
na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zawiadomienie może 
nastąpić w terminie późniejszym.  
 

23. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy 
wpisuje ocenę zachowania do dziennika. 
 

24.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę 
powinien ją uzasadnić w formie, w której została złożona prośba.  

 
1) Prośba o uzasadnienie oceny powinna być zgłoszona w terminie dwóch dni roboczych  

następujących po dniu wystawienia ocen w dzienniku. 
2)    Nauczyciel uzasadnia ocenę  najpóźniej do trzech dni roboczych od zgłoszenia prośby. 
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25.  Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem §120 oraz §121. 
 

§ 120.   Tryb i warunki podwyższenia przewidywanej rocznej oceny z zachowania  
 

1.  Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) może, w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych 
 następujących bezpośrednio po dniu otrzymania informacji o przewidywanej  rocznej ocenie z 
zachowania, złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o podwyższenie  oceny zachowania. 
Wniosek bez podania uzasadnienia nie będzie rozpatrywany. 
 

2.  Wniosek zostaje rozpatrzony pod następującymi warunkami: 
 

1) prawo do odwołania przysługuje wyłącznie wtedy, gdy uczeń w ciągu roku szkolnego przestrzegał 
ustalonych zasad i regulaminów obowiązujących w PSP 15 w Opolu,  

2) rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwili w terminie wszystkie nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych w danym roku szkolnym, 

3)  uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę, 
4) zaistniały nowe okoliczności, np. informacje o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, 

pracy społecznej na rzecz środowiska itp., 
5) podwyższenie oceny może nastąpić tylko o jeden stopień, 
6)  uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega.  
 

3.  Dyrektor Szkoły, w przypadku, gdy spełnione są warunki wymienione  
w ust.2, powołuje do rozpatrzenia podania zespół wychowawczy w składzie: 

 
1)  Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący; 
2)  pedagog; 
3)  psycholog; 
4)  wychowawca klasy; 
5)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie (wskazany przez  Dyrektora Szkoły); 
6)  przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; 
7)  Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. 
 

4.   Zespół, o którym mowa w ust. 3, po przeanalizowaniu wniosku podejmuje decyzję 
o podwyższeniu lub utrzymaniu oceny zachowania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu. 
 

5.  Ustalona w wyniku posiedzenia ocena zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.8 i 
§121. 
 

6.   Z przeprowadzonego posiedzenia sporządza się protokół, zawierający: 
 
1)  skład zespołu; 
2)  termin posiedzenia zespołu; 
3)  wynik głosowania; 
 4)  ocenę ustaloną przez zespół wraz z uzasadnieniem. 
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Protokół dołącza się do akt szkoły i przechowuje do czasu ukończenia przez ucznia szkoły. W 
dzienniku lekcyjnym obok ustalonej oceny zachowania wpisuje się termin posiedzenia zespołu. 
 

7.  Procedura związana z podwyższeniem oceny zachowania musi się zakończyć najpóźniej dzień 
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 
8. Jeżeli zachowanie ucznia, po wystawieniu klasyfikacyjnej oceny z zachowania (śródrocznej 

lub rocznej) zmieni się drastycznie (uczeń łamie zasady wynikające ze Statutu Szkoły, np. kradzieże, 
sprowokowanie i udział w bójce, dewastacja mienia szkolnego, stosowanie używek, wulgarne i 
aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły i uczniów, wagary), wówczas Dyrektor Szkoły 
zwołuje nadzwyczajne posiedzenie zespołu wychowawczego w składzie jak w ust 3, który po 
dokonaniu analizy zachowania ucznia we wskazanym okresie (zgodnie z ust. 4 - 6) może obniżyć 
klasyfikacyjną (roczną lub śródroczną) ocenę zachowania.  
Procedura związana z obniżeniem oceny klasyfikacyjnej z zachowania musi się zakończyć na dzień 
przed zakończeniem roku szkolnego (półrocza). 
 

§ 121.   Zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej rocznej  z zachowania  
  

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 
że ocena klasyfikacyjna roczna z zachowania została ustalona niezgodnie z  przepisami prawa  
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 
 

2. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna roczna z zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, której skład określa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Komisja ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 
 

3. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna roczna z zachowania nie może być niższa  od 
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 122.   Skreślenie z listy uczniów. 

  
1. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, jeśli nie podlega on obowiązkowi 

szkolnemu. 

 

2.  Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku: 

1) agresji, bójki, stwarzania sytuacji niebezpiecznych – zagrażających zdrowiu lub życiu; 

2) kradzieży (wyłudzania pieniędzy); 

3) picia alkoholu, używania środków odurzających bądź ich rozprowadzenia; 

4) opuszczania lekcji bez usprawiedliwienia przez rodziców (opiekunów) i notorycznych 

wagarów; 
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5) fałszowania podpisów lub dokumentów; 

6) czynów  nieobyczajnych; 

7)  zniesławienia Szkoły  i pracowników Szkoły ,np. na stronie internetowej; 

8) stwarzania sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu  bomby; 

9) niepodjęcia nauki w terminie do 20 września bez usprawiedliwienia; 

10)  innych poważnych naruszeń postanowień Statutu. 

 

3.  Zasady skreślenia ucznia z listy uczniów określa  Procedura  skreślenia pełnoletniego ucznia z 
listy uczniów PSP nr 15 im . Królowej Jadwigi w Opolu. 

 
4. Odwołanie  od decyzji o skreśleniu: 

1) Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w 

pouczeniu zawartym w decyzji o skreśleniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej 

decyzji. 

2) W trakcie postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu 

otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

3) Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w przypadku, gdy to jest niezbędne ( art. 

108 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), m.in.: 

   a.  ze względu na ochronę zdrowia lub życia, 

b. ze względu na działanie demoralizujące. 

5. O  ponownym przyjęciu do Szkoły ucznia skreślonego z listy uczniów decyduje Dyrektor Szkoły. 
 

DZIAŁ VII  Postanowienia końcowe  
 

§ 122.  1.  Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów 
i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy oświatowej.  
 
 

§ 123. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  
 

1)  Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 
2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3)  Rady Rodziców; 
4)  organu prowadzącego szkołę; 
5)  co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 
6)  Samorządu Uczniowskiego. 

 
2.  Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły. 

 
3. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do opublikowania tekstu jednolitego statutu po każdej 

nowelizacji. 
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§ 124.  Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania decyzji i rozstrzygania w sprawach 
nieujętych w Statucie. 
 
Niniejszy Statut  wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


