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Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

2. Ustawa Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843); 

4. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. 
zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie 
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz .U. 2017 poz. 356); 

8. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 
szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478); 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69); 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form 
realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 139, poz. 1131). 

11. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2014r. 
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D Z I A Ł I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Rozdział 1.  

Przepisy wprowadzające 

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa zadania, wewnętrzną organizację i sposób działania niepublicznej szkoły 
podstawowej o nazwie: Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa, zwanej dalej szkołą, 
powołanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo  oświatowe.  

2. Osobą prowadzącą Szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne Wolna Szkoła Waldorfska z siedzibą w 
Poznaniu przy ulicy Niedziałkowskiego 18, zwane dalej Stowarzyszeniem lub organem 
prowadzącym szkołę.  

3. Siedzibą Szkoły jest miasto Poznań, aktualny adres – ul. Słowackiego 58/60, Poznań. 

4. Szkoła jest 8-letnią szkołą niepubliczną, działającej  na podstawie decyzji Ministra Edukacji 
Narodowej. 

5. W Szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne. 

6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

7. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Dyrektorze Szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora Społecznej Waldorfskiej Szkoły 
Podstawowej; 

2) Kolegium Nauczycieli - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Społecznej Waldorfskiej 
Szkoły Podstawowej; 

3) Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć radę rodziców Społecznej Waldorfskiej Szkoły 
Podstawowej; 

4) Uczniach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Społecznej Waldorfskiej Szkoły 
Podstawowej; 

5) Rodzicach – rodziców i opiekunów prawnych uczniów Społecznej Waldorfskiej Szkoły 
Podstawowej. 

§ 2. 

1. Szkoła jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy. 

2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest Dyrektor, przy 
czym Dyrektora Szkoły zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Nauczyciele i inni Pracownicy Szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem Pracy oraz przepisami w 
sprawach kwalifikacji. 
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Rozdział 2.  

Cele i zadania szkoły 

§ 3. 

1. Respektując postanowienia przepisów prawa oświatowego, w tym ustawy Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na ich podstawie oraz korzystając z metod 
pedagogiki Rudolfa Steinera - szkoła, wykonując zadania w zakresie edukacji – stawia przed sobą i 
realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:   

1) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 
patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazuje wzorce postępowania i buduje relacje 
społeczne, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalneji 
etnicznej;  

3) zapewnia pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia w rozwoju 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i 
duchowym na podstawie innowacyjnych metod nauczania; 

4) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;  

5) rozwija się kompetencje takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

6) kształcenie i wychowanie uczniów dokonuje się odpowiednio do ich indywidualnych 
możliwości i potrzeb, w sposób zapewniający im stały wszechstronny rozwój; 

7) integralnym elementem procesu edukacyjnego są działania na rzecz rozbudzania  aktywności 
poznawczej uczniów; 

8) zapewnia się uczniom optymalne warunki do intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i 
duchowego rozwoju; 

9) rozwija się umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i 
wnioskowania; 

10) inicjuje się wśród uczniów dbałość o własny rozwój, o zdrowie, higienę psychiczną, efektywny 
wypoczynek i organizację czasu wolnego uczniów; 

11) kształtuje się samodzielność ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, społecznym.   

2. Szkoła realizuje cele i zadania, o których mowa w ust. 1,  w oparciu o: 

1) przekazywanie uczniom fundamentalnych elementów współczesnej wiedzy i umiejętności, 
przy czym mają one mieć charakter ogólnokształcący; 
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2) stosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym nowoczesnych metod i technik 
nauczania; 

3) stosowanie indywidualizacji w procesie nauczania i wychowania; 

4) partnerską, ale obustronnie odpowiedzialną formę współdziałania nauczycieli z uczniami; 

5) racjonalnie ukierunkowaną pracę zespołową oraz pracę własną ucznia; 

6) dostosowaną do aktualnych potrzeb działalność pozalekcyjną i pozaszkolną; 

7) współpracę z rodzicami na różnych płaszczyznach. 

3. Szkoła jako placówka waldorfska realizuje program nauczania przygotowywany przez Nauczycieli 
Szkoły w oparciu o pedagogikę steinerowską i założenia programowe szkół waldorfskich 
zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

4. Integralnymi częściami programu są: założenia dotyczące organizacji pracy; 
założenia wychowawcze; 

1) zasady wewnątrzszkolnych zasad oceniania uczniów, w tym zasady przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty; 

2) programy nauczania uwzględniające zasady pedagogiki waldorfskiej i podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 

5. Szkoła może współdziałać w zakresie realizacji założeń programowych z innymi szkołami w kraju i 
na świecie oraz instytucjami i organizacjami, w szczególności tymi, które kultywują idee 
pedagogiczne Rudolfa Steinera. 

§ 4. 

1. Funkcjonowanie Szkoły oparte jest na zasadzie aktywnego uczestniczenia w nim Uczniów, 
Rodziców i Nauczycieli, którzy tworzą szkolną społeczność. 

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbania o dobre imię Szkoły i 
przestrzegania Statutu Szkoły, szanowania poglądów i przekonań innych osób, okazywania sobie 
wzajemnego szacunku, zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego pożycia 
społecznego, dbania o mienie i wyposażenie Szkoły. 

3. Szkoła udziela Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do ich potrzeb i 
możliwości Szkoły, zapewnia opiekę w czasie organizowanych zajęć, przerw i wycieczek. 

4. Na terenie Szkoły oraz podczas obozów i wycieczek szkolnych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, 
picia alkoholu i używania innych środków odurzających. Zabronione jest również posiadanie, 
odstępowanie i nakłanianie innych do używania wymienionych środków. 
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D Z I A Ł II 
ORGANY SZKOŁY 

Rozdział 1.  

Stowarzyszenie jako osoba prowadząca Szkołę 

§ 5. 

1. Stowarzyszenie Edukacyjne Wolna Szkoła Waldorfska jest osobą prowadzącą Szkołę i nadzorującą 
jej funkcjonowanie w ramach kompetencji wynikających z przepisów prawa oraz określonych w 
niniejszym Statucie. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd. 

2. Zarząd pełni funkcje nadzorujące prace poszczególnych organów Szkoły. Stanowi instancję 
odwoławczą w każdej sprawie dotyczącej życia społeczności szkolnej. Jego decyzją zostaje powołany 
Dyrektor Szkoły na trzyletnią kadencję. Kandydaturę Dyrektora Szkoły zgłasza Zarząd i/lub Kolegium 
Nauczycielskie. 

3. Zarząd tworzy strategię długookresową rozwoju Szkoły, dba o jej profil pedagogiczny zgodny z 
założeniami pedagogiki waldorfskiej. 

4. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza budżet Szkoły przygotowany przez Dyrektora, ustala wysokość 
czesnego i wpisowego, decyduje o istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego szkoły 
wydatkach i inwestycjach. 

5. Zarząd przyjmuje sprawozdania Dyrektora Szkoły dotyczące jego bieżącej i długoterminowej 
działalności, w szczególności kontaktów z władzami oświatowymi i samorządowymi. 

6. Zarząd we współpracy z Dyrektorem Szkoły dba o działania promujące Szkołę, tworząc strategię 
promocji na każdy kolejny rok szkolny. 

7. Zarząd decyduje w sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem, regulaminami oraz innymi 
przepisami, a dotyczącymi działalności Szkoły. 

 

Rozdział 2.  

Organy Szkoły 

§ 6. 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Kolegium Nauczycieli; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 
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Rozdział 3.  

Dyrektor 

§ 7. 

1. Dyrektor Szkoły jest powołany na trzyletnią kadencję przez organ prowadzący Szkołę. Jego 
kandydaturę zgłasza organ prowadzący i/lub Kolegium Nauczycielskie. Zarząd Stowarzyszenia 
nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz dokonuje pozostałych czynności z 
zakresu Kodeksu Pracy. 

2. Szczegółowy zakres praw  obowiązków Dyrektora określa Zarząd Stowarzyszenia w załączniku do 
umowy o pracę. 

3. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą pracą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad Nauczycielami pracującymi w Szkole i zobowiązuje 
każdego z zatrudnionych Nauczycieli do poznawania i praktycznego stosowania pedagogiki 
waldorfskiej; 

2) sprawuje bieżące kierownictwo w Szkole w sprawach administracyjno - porządkowych; 

3) kieruje pracą Kolegium Nauczycieli i realizuje jego uchwały – zgodne z przepisami prawa,  w 
zakresie spraw pedagogicznych; 

4) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, przy 
czym przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielami kieruje się opinią 
Kolegium Nauczycielskiego; 

5) przygotowuje plan finansowy Szkoły, okresowe sprawozdania z działalności Szkoły, w tym 
finansowe sprawozdanie roczne, które przedkłada Zarządowi Stowarzyszenia; 

6) dysponuje środkami finansowymi Szkoły, przy czym wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i 
finansowych zaciąganych samodzielnie przez Dyrektora ustala Zarząd Stowarzyszenia; 

7) podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły, podpisuje umowy o 
nauczaniu w Szkole, organizuje przyjęcie Uczniów do grona szkolnej społeczności; 

8) podejmuje decyzje o skreśleniu Ucznia z listy uczniów w Szkole; 

9) odpowiada przed Zarządem Stowarzyszenia za gospodarkę finansową Szkoły, zabezpieczanie 
jej mienia, prawidłowe prowadzenie i przechowywanie szkolnej dokumentacji, kontakty z 
władzami oświatowymi; 

10) podejmuje decyzje o przyznaniu nagród pieniężnych Nauczycielom i innym Pracownikom 
Szkoły w ramach zatwierdzonego preliminarza kosztów; 

11) podejmuje decyzje o karach porządkowych; 

12) przyjmuje i rozpatruje na wniosek Komisji ds. Obniżek Czesnego rekrutowanej spośród 
Rodziców wnioski o obniżenie lub zwolnienie z płatności czesnego w oparciu o preliminarz 
kosztów i zasady określone wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia; 
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13) realizuje uprawnienia i odpowiada za wykonanie obowiązków nałożonych na kierowników 
jednostek organizacyjnych przez powszechnie przyjęte przepisy prawa; 

14) odpowiada za bezpieczeństwo BHP; 

15) opracowuje kalendarz roku szkolnego i wydarzeń szkolnych, po zasięgnięciu opinii Kolegium 
Nauczycieli; 

16) podejmuje decyzje w sprawie o zezwolenie uczniowi na indywidualny tok nauczania lub 
program nauczania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

17) organizuje nauczanie indywidualne na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

18) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego 
urządzeń na szkolnym boisku. 

4. Dyrektor ma prawo do: 

1) godziwego wynagrodzenia, odpowiadającego ilości, jakości, rodzajowi pracy oraz jego 
kwalifikacjom zgodnie z zapisami umowy o pracę; 

2) kształtowania zatrudnienia w szkole zgodnie z jej potrzebami i koncepcją pracy szkoły; 

3) występowania do Zarządu Stowarzyszenia z inicjatywami odnośnie koncepcji rozwoju szkoły. 

5. Dyrektor Szkoły może działać przez Zastępcę do Spraw Pedagogicznych. Kandydaturę Zastępcy do 
Spraw Pedagogicznych typuje Zarząd i/lub Kolegium Nauczycielskie. Szczegółowy podział 
obowiązków pomiędzy te dwie funkcje regulują regulaminy wewnątrzszkolne.  

6. Dyrektor Szkoły może wnioskować o zwołanie posiedzeń poszczególnych organów szkoły i w tym 
przypadku bierze w nich udział. 

7. Dyrektor Szkoły wykonując swoje zadania współpracuje z nauczycielami, rodzicami i uczniami 
oraz organami będącymi ich reprezentantami: Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim. 

 

Rozdział 4.  

Rada Pedagogiczna 

§ 8. 

1. Kolegium Nauczycielskie jest wraz z Dyrektorem odpowiedzialne za realizację programu 
dydaktycznego i wychowawczego Szkoły, uwzględniając zasady pedagogiki waldorfskiej i 
podstawę programową MEN. 

2. Członkami Kolegium są wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. Kolegium Nauczycieli działa według regulaminu opracowanego na pierwszym w roku szkolnym 
posiedzeniu organizacyjnym, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 
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4. Kolegium Nauczycieli kolegialnie kieruje pracą pedagogiczną Szkoły i samodzielnie podejmuje 
decyzje w tym zakresie, przy czym ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.  

5. Kolegium Nauczycieli spotyka się w roku szkolnym na konferencjach, których terminy ustalane są 
zgodnie z regulaminem Kolegium. W czasie konferencji na bieżąco pracuje nad pogłębianiem 
znajomości pedagogiki waldorfskiej, programem oraz metodyką i dydaktyką nauczania 
poszczególnych przedmiotów, omawia postępy Uczniów w nauce, a także sprawy organizacyjne 
Szkoły. 

6. Konferencje Kolegium Nauczycieli zwane zebraniami plenarnymi organizuje się przed 
rozpoczęciem roku szkolnego i po jego ukończeniu, a także w każdym okresie w związku z 
zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania Uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. 
Zwoływane są z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków 
Kolegium Nauczycieli. 

7. Konferencje przygotowuje i prowadzi Dyrektor Szkoły lub Zastępca Dyrektora ds. Pedagogicznych 
lub inna wyznaczona przez Kolegium Nauczycieli osoba. Konferencje Kolegium Nauczycieli są 
protokołowane. Uchwały podejmuje się metodą konsensusu lub w razie potrzeby zwykłą 
większością głosów. 

8. Członków Kolegium Nauczycieli obowiązuje tajemnica konferencji w sprawach, które mogą 
naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

9. Do obowiązków Kolegium Nauczycieli należy w szczególności: 

1) przygotowanie programów nauczania, wychowania i profilaktyki, zasad wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania w oparciu o założenia pedagogiki waldorfskiej i podstawę programową 
oraz plan organizacji Szkoły; 

2) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych; 

3) ustanowienie grup roboczych zwanych w Szkole grupami mandatowymi, które wykonują 
zadania wskazane przez Kolegium Nauczycieli i w ramach ich uprawnień;  

4) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania Uczniów; 

5) prowadzenie współpracy pedagogicznej z Rodzicami; 

6) wskazanie  kandydata na Dyrektora (i jego Zastępcę ds. Pedagogicznych); 

7) akceptacja zapisów zmian statutu Szkoły, przygotowanego przez Stowarzyszenie; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły; 

9) ścisła współpraca z innymi organami Szkoły i Zarządem Stowarzyszenia. 

10. Kolegium opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 
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2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień wniosek 

rodziców o zezwolenie uczniowi na indywidualny tok nauczania, 

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i 

opiekuńczych. 

11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Kolegium Nauczycieli niezgodnych z przepisami 
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

12. W pracach Kolegium Nauczycieli mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

1) przedstawiciele Rady Rodziców; 

2) członkowie Stowarzyszenia; 

3) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego; 

4) inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego. 

13. Osoby, o których mowa w ust. 12 mogą brać udział w tej części obrad Kolegium Nauczycieli, 
w której ich udział jest niezbędny z uwagi na przedmiot obrad oraz, na której nie są omawiane 
indywidualne sprawy uczniów.  

 

Rozdział 5.  

Rada Rodziców 

§ 9. 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rodziców Dzieci z każdej klasy wybierani na 
zebraniach klasowych – co najmniej po jednym z każdej klasy, wybrani zgodnie z Regulaminem 
Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

2. Rada Rodziców jest organem doradczym. Reprezentuje Rodziców Uczniów Szkoły wobec 
pozostałych organów Szkoły, a także wobec Stowarzyszenia. Rada Rodziców działa w oparciu o 
ustalony przez Radę Rodziców Regulamin swojej działalności. 

3. Rada Rodziców interesuje się całokształtem pracy Szkoły i przyczynia się do wspólnego 
kształtowania życia społecznego Szkoły. 

4. Rada Rodziców współpracuje ze szkołą poprzez konsultacje bieżących i planowanych w szkole 
działań. Rada Rodziców może występować do dyrektora, innych organów szkoły oraz organu 
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prowadzącego z wnioskami i opiniami w sprawach  wychowawczych i organizacyjnych 
dotyczących życia klasy i szkoły. 

5. Rada Rodziców współdziała w sprawach gospodarczych i pomaga w realizowaniu zadań Szkoły, 
przygotowuje sprawozdania i materiały dotyczące życia Szkoły. 

6. Rada Rodziców na zasadach określonych w regulaminie RR wybiera spośród Rodziców Komisję ds. 
Obniżek Czesnego, która rozpatruje i opiniuje wnioski o obniżenie lub zwolnienie z czesnego. 

7. Rada Rodziców aktywuje społeczność szkolną do czynnego udziału w życiu Szkoły. 

Rozdział 6.  

Samorząd uczniowski 

§ 10. 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony 
przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Kolegium Nauczycieli, dyrektorowi Szkoły oraz organowi 
prowadzącemu 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, celami i stawianymi 
wymaganiami; 

2) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

3) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i 
charytatywnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w  
porozumieniu z dyrektorem Szkoły; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

6) prawo uczestnictwa w posiedzeniach Kolegium Nauczycieli w celu przedstawienia swoich 
propozycji i wniosków dotyczących spraw uczniów z zastrzeżeniem § 8 ust. 13; 

7) prawo podejmowania inicjatyw w rozwoju samorządności i form spędzania wolnego czasu. 
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Rozdział 7.  

Współdziałanie organów Szkoły i rozwiązywanie sporów 

§ 11. 

1. Organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, 
umożliwiając sobie wzajemnie: 

1) swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach kompetencji określonych przepisami 
prawa oświatowego i statutem szkoły; 

2) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 

3) bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

2. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

3. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły: 

1) każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, 
proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu 
uprawnionego; 

2) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 
innych organów w celu wymiany informacji i poglądów; 

3) dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły 
wykazu ich kompetencji, opracowanego na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego 
statutu, 

4) uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje się 
do ogólnej wiadomości w szkole; 

5) rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoją reprezentację – Radę 
Rodziców; 

6) uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoją reprezentację - 
Samorząd Uczniowski; 

7) poszczególne organy przedstawiają swoje wnioski i opinie innym organom 
lub ich reprezentacjom w formie pisemnej lub ustnej; 

8) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych 
organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 
decyzji w terminie 7 dni. 

§ 12. 
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1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są wewnątrz 
szkoły w drodze dyskusji i negocjacji. 

2. W wypadku nieuzyskania porozumienia wewnątrzszkolnego, dyrektor Szkoły zobowiązany jest 
poinformować o zaistniałej sytuacji organ prowadzący Szkołę. 

 

D Z I A Ł III 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

Rozdział 1.  

Przepisy wprowadzające 

§ 13. 

Z dn. 1 IX 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą 
podstawową na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy wprowadzającej Ustawę Prawo Oświatowe. 

1. Z dn. 1 IX 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą 
podstawową na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy wprowadzającej Ustawę Prawo Oświatowe. 

2. Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas. 

3. Podstawowymi formami działania Szkoły zapewniającymi realizację zadań statutowych są: 

1) zajęcia lekcyjne; 

2) obowiązkowe zajęcia dodatkowe właściwe dla danej klasy; 

3) nadobowiązkowe zajęcia dla chętnych uczniów odbywające się na terenie szkoły; 

4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających zaległości lub trudności w nauce; 

5) zajęcia prowadzone w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, 
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dla 
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym 
zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

6) pomoc psychologiczno-pedagogiczna; 

7) zajęcia świetlicowe; 

8) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

9) zajęcia terapeutyczne; 
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10) i inne wynikające z zawartych zaleceń w opiniach lub orzeczeniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

4. Dla realizacji  zadań szkoły wykorzystuje się bazę szkoły, w szczególności: sale lekcyjne, pracownie 
dydaktyczne, świetlicę oraz wszelkie pomoce dydaktyczne. 

 

Rozdział 2.  

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

§ 14. 

1. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo – lekcyjnym w ramach zajęć blokowych trwających 110 minut, tzw. 
lekcja główna prowadzona metodą nauczania zintegrowanego oraz w ramach zajęć 45 
minutowych; 

2) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

3) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa plan 
organizacji Szkoły, opracowany z uwzględnieniem założeń dotyczących organizacji pracy 
wynikających z programu szkolnego przyjętego w Szkole. 

3. Plan organizacji Szkoły na każdy kolejny rok przygotowuje Kolegium Nauczycieli, a zatwierdza 
Dyrektor do końca poprzedzającego roku szkolnego. 

4. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych 
zajęć edukacyjnych ustala Kolegium Nauczycieli, na podstawie planu organizacyjnego Szkoły oraz z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Dodatkowym elementem pracy Szkoły, nie wynikającym bezpośrednio z planu organizacyjnego, są 
wyjścia w celach kulturalnych, edukacyjnych lub wychowawczych, wycieczki klasowe o jasno 
określonym programie i terminie uzgodnionym z Kolegium Nauczycieli. 

§ 15. 

1. Szkoła zapewnia Uczniom dostęp do fachowej pomocy psychologicznej i lekarskiej poprzez 
umożliwienie konsultacji z psychologiem lub lekarzem (pielęgniarką). 

2. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz Decyzją wydaną przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 
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Rozdział 3.  

Świetlica szkolna 

§ 16. 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest działalność prowadzona w 
ramach świetlicy szkolnej dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 
pracy rodziców. 

2. Do głównych zadań świetlicy należy:  

1) poznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków; 

2) kształtowanie wartościowych nawyków w zakresie zabawy i rozrywki; 

3) poznawanie swojego środowiska; 

4) wzbogacanie wiadomości o regionie i świecie współczesnym; 

5) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej; 

6) kształtowanie nawyków z zakresu higieny i życia codziennego. 

 

§ 17. 

1. Do głównych zadań realizowanych w świetlicy szkolnej należy: 

1) opieka nad uczniami; 

2) rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności uczniów; 

3) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do 
samodzielnej pracy umysłowej; 

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach 
i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 

5) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 
kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz 
dbałości o zdrowie; 

7) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności dzieci; 

8) współdziałanie i współpraca z rodzicami i nauczycielami. 
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2. Zajęcia w świetlicy prowadzą nauczyciele świetlicy oraz, w miarę potrzeb, bądź konieczności, 
nauczyciele przedmiotowi. 

3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są codziennie po zakończeniu lekcji i trwają do godz. 16.30. W 
sytuacjach szczególnych, kiedy rodzice nie mogą odebrać ucznia w godzinach pracy świetlicy, 
dodatkowe koszty opieki nad uczniem ponoszą jego rodzice według stawki wynagrodzenia za 
pracę nauczyciela w godzinach nadliczbowych, zgodnie z postanowieniami regulaminu świetlicy. 

D Z I A Ł IV 
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

Rozdział 1.  

Zadania wewnątrzszkolnych zasad oceniania 

§ 18. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych Ucznia w Szkole polega na rozpoznawaniu przez Nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez Ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych przyjętych w Szkole i wynikających z programu szkół waldorfskich. 

3. Zasady oceniania Uczniów określa wewnątrzszkolny system oceniania przygotowany przez 
Kolegium Nauczycieli z uwzględnieniem zasad pedagogiki waldorfskiej oraz wybranych zasad 
oceniania obowiązujących w szkołach publicznych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie Ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 
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5. Wewnątrzszkolne zasady oceniania regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
Uczniów oraz określa w szczególności elementy codziennej pracy Ucznia, które Nauczyciel 
uwzględnia przy konstruowaniu oceny, w tym także kryteria oceny pracy Ucznia na lekcji, kryteria 
oceny z prac pisemnych oraz kryteria oceny z zachowania.   

6. Oceny sporządzają Nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

 

§ 19. 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Wychowawca klasy 
na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o 
zasadach oceniania bieżącego i klasyfikacyjnego. O ocenach bieżących nauczyciel informuje ucznia i 
rodziców ustnie. Sprawdziany i prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu w czasie 
dyżurów nauczycieli oraz spotkań klasowych. Informacje o osiągnięciach uczniów przekazywane są 
rodzicom w czasie indywidualnych konsultacji oraz spotkań śródrocznych (minimum 2 razy w roku). 

§ 20. 

W szkole tworzone są zespoły do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, których jednym z 
obowiązków jest dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia. Zespoły określają 
zakres, zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 
uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości 
psychofizyczne. Zespół tworzy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany 
w orzeczeniu z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii. 

§ 21. 

1. W Szkole obowiązują dwa okresy nauki. Uczniowie są klasyfikowani dwa razy w ciągu roku, 
najpóźniej na tydzień przed zakończeniem pierwszego okresu zgodnie z harmonogramem roku 
szkolnego w przypadku ocen śródrocznych i na tydzień przed rozpoczęciem wakacji letnich w 
przypadku ocen rocznych. 

2. Klasyfikację śródroczną Uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie 
określonym w niniejszym statucie. Oceny opisowe z klasyfikacji śródrocznej mogą być przekazana 
w formie ustnej, a informacja z takiego spotkania jest odnotowana w dzienniku lekcyjnym. 

§ 22. 

1. W Szkole obowiązuje ogólna zasada promowania ucznia do następnej klasy. W myśl założeń 
pedagogiki waldorfskiej uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy, nawet jeśli w którejś z 
dziedzin nie w pełni zdobył wymagane umiejętności, natomiast ma szansę sprostać im w klasie 
następnej przy spełnieniu zadań nakreślonych przez nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach 
(udokumentowany brak postępów w nauce, określony tok indywidualnego rozwoju, jak opóźniony 
rozwój emocjonalny, względy zdrowotne np. poważna długa choroba) uczeń może pozostać na 
drugi rok w tej samej klasie, gdy Kolegium Nauczycieli  uzna, iż dla ucznia lepsze i uzasadnione 
będzie powtórzenie klasy. 

2. Uczeń, który opuścił co najmniej 50% zajęć edukacyjnych jest nieklasyfikowany i zgodnie z 
zapisami § 28 może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
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3. W przypadku nieklasyfikowania Ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 
albo „nieklasyfikowana” 

Rozdział 2.  

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§ 23. 

1. W klasach I – VII roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uczniów i zachowania ucznia w 
danym roku szkolnym są ocenami opisowymi zgodnymi z założeniami pedagogiki waldorfskiej. 

2. Roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne w klasie VIII, oraz w klasach IV - VII w przypadku 
przechodzenia ucznia do innej szkoły są ocenami zgodnymi ze skalą: 

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). 

3. Oceny z zachowania w klasie VIII , oraz w klasach IV - VII w przypadku przechodzenia ucznia do 
innej szkoły są ocenami zgodnymi ze skalą: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Ocenę z zachowania wystawia nauczyciel wychowawca w porozumieniu z opinią nauczycieli i 
uwzględnieniu samooceny ucznia. 

5. W klasach od IV do VIII nie później niż na 4 tygodnie przed końcoworocznym (śródokresowym) 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Kolegium Nauczycieli, poszczególni nauczyciele są obowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 
ocenach klasyfikacyjnych (w procentach). 

6. W przypadku konieczności wystawienia ocen cyfrowych, procentowe przełożenie stopnia 
opanowania materiału i osiągnięć Ucznia na ocenę cyfrową dokonywane jest następująco: 
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1) poniżej   30% niedostateczny; 
2) 30%   -   49,99% dopuszczający; 
3) 50%   -   64,99% dostateczny; 
4) 65%   -   79,99% dobry; 
5) 80%   -   94,99% bardzo dobry; 
6) 95%   -    100% celujący. 

7. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen podczas 
klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej w klasie VIII i w przypadku przechodzenia ucznia klasy 
IV-VII do innej szkoły, są następujące: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 
nauczyciela w danej klasie i biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych; 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 
uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany 
przez nauczyciela; 

- uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł 
finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne 
sukcesy, osiągnięcia; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym 
przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania 
przyjętym przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 
problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez 
nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte 
w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej; 
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 -rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

- ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w 
ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych); 

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 
trudności (z uwzględnieniem wsparcia nauczyciela); 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w 
wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać 
(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem 
wsparcia nauczyciela). 

§ 24. 

Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 
lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.1, do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia 
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. 

§ 25. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać 
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w 
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
fizycznej. 

 

Rozdział 3.  

System oceniania opisowego 

§ 26. 

1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne poza wyjątkami opisanymi w § 23 są ocenami opisowymi. 

2. Kryteria oceniania opisowego odnoszą się do określonych przez nauczyciela  celów nauczania i 
dotyczą: 

1) stopnia opanowania przez ucznia wiadomości  w zakresie zapamiętywania i zrozumienia 
wiadomości 

2) stopnia nabycia przez ucznia umiejętności w zakresie stosowania wiadomości w sytuacjach 
typowych oraz problemowych 
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3) zaangażowania ucznia w uczestniczenie w działaniu i podejmowaniu samodzielnego działania 

4) postawy ucznia wobec nastawienia do działania i obieranego przez ucznia systemu działania 

3. Przy konstruowaniu oceny opisowej Nauczyciel uwzględnia w szczególności następujące elementy 
codziennej pracy Ucznia: 

1) prace indywidualne i grupowe na lekcji; 

2) odpowiedzi ustne; 

3) prace pisemne; 

4) inne formy aktywności. 

4. Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do pracy na lekcji Nauczyciel stosuje 
następujące kryteria oceny: 

1) sposób pracy w grupie (akceptowanie powierzonej roli i ustalanie zasad pracy w grupie, 

2) komunikowanie się, prezentowanie efektów pracy grupowej); 

3) aktywność na lekcji (zgłaszanie się, udzielanie prawidłowych odpowiedzi); 

4) ogólna postawa, zaangażowanie, pomoc innym, samodzielność, wytrwałość, koncentracja 
uwagi, 

5) tempo pracy; 

6) umiejętność korzystania z różnych źródeł i pomocy. 

5. Przy konstruowaniu oceny opisowej z wypowiedzi ustnej Nauczyciel stosuje następujące kryteria 
oceny: 

1) zawartość rzeczowa; 

2) zrozumienie tematu; 

3) dobór, stosowanie słownictwa fachowego; 

4) sposób prezentacji - umiejętność formułowania i wyrażania myśli. 

6. Przy konstruowaniu oceny opisowej z prac pisemnych Nauczyciel stosuje następujące kryteria 
oceny: 

1) zawartość rzeczowa; 

2) rozumienie tematu; 

3) umiejętność formułowania i wyrażania myśli; 

4) zgodność z tematem; 

5) ortografia; 
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6) umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 

7) estetyka wypowiedzi. 

7. Przy konstruowaniu oceny opisowej w odniesieniu do innych form aktywności Nauczyciel stosuje 
następujące kryteria oceny: 

1) przygotowanie do lekcji - praca domowa, zeszyt, pomoce; 

2) udział w konkursach; 

3) udział w zajęciach nadobowiązkowych; 

4) prace długoterminowe. 

8. Ocena z zachowania jest oceną opisową, zatem przy jej konstruowaniu Nauczyciel uwzględnia 
m.in.: 

1) funkcjonowanie Ucznia w środowisku szkolnym; 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 

3) kulturę bycia; 

4) zaangażowanie w życie klasy i szkoły; 

5) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. 

9. W razie niepowodzenia Uczeń ma szansę poprawy oceny, a formę i termin ustala z Nauczycielem. 

10. Na wniosek Rodzica lub Ucznia zostanie przygotowane i przekazane uzasadnienie ocen w formie 
ustnej. 

 

Rozdział 4.  

Kryteria oceniania zachowania 

 
§ 27. 

1. Fundamentem ocenienia zachowania jest stosunek ucznia do innych dzieci, dorosłych i 
nauczycieli, stosowanie się do szkolnych norm i zasad, praca oraz zaangażowanie podczas lekcji i 
zajęć pozalekcyjnych, przygotowanie do lekcji i odrabianie zadań domowych, dbanie o porządek 
oraz szacunek dla rzeczy i sprzętów, działalność pozalekcyjna i inne wg Karty Dobrych Praktyk. 

2. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania zachowania według skali: 

1) zachowanie wzorowe może otrzymać Uczeń, który: 

a) ma bardzo wysoką kulturę bycia, 

b) jest prawdomówny i tolerancyjny, 
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c) respektuje regulaminy i zasady obowiązujące w szkole, 

d) usprawiedliwił wszystkie nieobecności w szkole, 

e) pracuje systematycznie i osiąga wyniki na poziomie swoich możliwości, 

f) nie spóźnia się na lekcje, 

g) bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków uczniowskich, 

h) inicjuje i wypełnia dodatkowe prace na rzecz szkoły, środowiska, kolegów, 

i) uczestniczy w organizacji imprez artystycznych, sportowych i innych; 

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje Uczeń, który: 

a) ma wysoką kulturę bycia, 

b) jego postępowanie wobec kolegów i dorosłych nie budzi zastrzeżeń, 

c) respektuje regulaminy i zasady obowiązujące w szkole, 

d) dobrze wywiązuje się z obowiązków uczniowskich, 

e) ma maksymalnie 5 nieusprawiedliwionych nieobecności, 

f) ma maksymalnie 5 spóźnień, 

g) włącza się w prace na rzecz szkoły, środowiska, kolegów oraz organizację imprez 
artystycznych i innych; 

3) zachowanie dobre otrzymuje Uczeń, który: 

a) ma wysoką kulturę bycia, 

b) jego postępowanie wobec kolegów i dorosłych nie budzi zastrzeżeń, 

c) respektuje regulaminy i zasady obowiązujące w szkole, 

d) dobrze wywiązuje się z obowiązków uczniowskich, 

e) ma maksymalnie 10 nieusprawiedliwionych nieobecności, 

f) ma maksymalnie 10 spóźnień, 

g) włącza się w prace na rzecz szkoły, środowiska, kolegów oraz organizację imprez 
artystycznych i innych; 

4) zachowanie poprawne otrzymuje Uczeń, który: 

a) na ogół jest zdyscyplinowany na lekcjach, 

b) zwykle wykazuje się kulturą zachowania, 
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c) narusza regulaminy i zasady obowiązujące w szkole, 

d) czasami wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

e) niechętnie włącza się w inicjatywy klasowe i szkolne, 

f) ma maksymalnie 20 nieusprawiedliwionych nieobecności, 

g) ma maksymalnie 20 spóźnień, 

h) zostały mu udzielone upomnienia na forum klasy; 

5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje Uczeń, który: 

a) narusza i nie respektuje regulaminów i zasad obowiązujących w szkole, 

b) świadomie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

c) w sposób nieprzyjemny odnosi się do innych osób, 

d) jest agresywny, 

e) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

f) ma od 20 do 30 godzin nieusprawiedliwionych, 

g) ma od 20 do 30 spóźnień, 

h) nie bierze udziału w inicjatywach klasowych i szkolnych, 

i) zostały mu udzielone upomnienia na forum Szkoły; 

6) zachowanie naganne otrzymuje Uczeń, który: 

a) nie respektuje regulaminów i zasad obowiązujących w szkole, 

b) świadomie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

c) wulgarnie odnosi się do innych osób, 

d) jest agresywny, 

e) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

f) niszczy sprzęt, wyposażenie, budynek szkolny, 

g) ma rażącą ilość godzin nieusprawiedliwionych (ponad 30), 

h) ma rażącą ilość spóźnień (ponad 30), 

i) nie bierze udziału w inicjatywach klasowych i szkolnych, 

j) zostały mu udzielone upomnienia lub nagany z wpisem do akt. 
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3. Na 4 tygodnie  przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Kolegium Nauczycieli wychowawca 
jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania. 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2  dni  
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje 
komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

6. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo  nauczyciel wyznaczony przez niego - jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog lub / i psycholog; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

7. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń.    

8. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.   

9. Ustalona w ten sposób ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od 
oceny proponowanej przez wychowawcę. 

10. Z posiedzenia komisji  sporządza się protokół, zawierający w szczególności: imiona  i nazwiska 
osób wchodzących w skład komisji,  termin posiedzenia komisji, imię  i nazwisko ucznia, wynik 
głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

11. Protokół  stanowi załącznik  do arkusza ocen ucznia. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych – w przypadkach, w których są one wystawiane; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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Rozdział 5.  

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 28. 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 
szkolnym planie nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  z powodu 
określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, 
ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia. W przypadku braku zgody 
Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy 
Szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 
indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
poza Szkoły, uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę przedmiotu, którego wybór w 
szkole jest możliwy (np. drugi język obcy), uczeń który został przyjęty do szkoły, celem 
wyrównania różnic programowych.  

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 
egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych 
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W 
dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo 
„niesklasyfikowana”. 

7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami).  

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć 
artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 
formę zadań praktycznych.  
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10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  
danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  
takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny 
poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  
spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład 
komisji wchodzą: 

1) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora szkoły  –    jako przewodniczący 
komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w 
ciągu jednego dnia. 

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

14. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  
nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust. 11,  
termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  
klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz 
zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
ucznia.  

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z 
zastrzeżeniem ust. 17 oraz § 29.  

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono jedną lub dwie roczne oceny 
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

 

Rozdział 6.  

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 
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§ 29. 

1. Uczeń lub jego 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  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  
terminie  2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  
edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  
tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  
ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem  i jego rodzicom. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  – jako przewodniczący  
komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  
edukacyjne.  

5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  
własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.   W  takim  przypadku  
Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  
tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  
niższa  od  ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  
klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  

8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  
zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia.  

9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  
informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.  
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10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu, o  którym  mowa  
w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  
wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami. 

11. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć  
edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.    

 

Rozdział 7.  

Egzamin poprawkowy 

§ 30. 

1. Każdy uczeń, który w klasie VIII w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub w klasach IV i VII przy przechodzeniu 
do innej szkoły, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z których to 
przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

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

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 
wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący  
komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

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

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień 
przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 
edukacyjnym określonych w niniejszym statucie według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla 
którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
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psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne 
powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

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

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, 
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.   

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

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem ust. 15. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, 
nie później niż do końca września. 

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do 
przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy 
§ 29. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Rozdział 8.  

Egzamin ósmoklasisty 

§ 31. 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 
zewnętrzny 

2. Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech 
kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. Języka 
polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, 
geografii, chemii, fizyki lub historii od roku szkolnego 2021/22 
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3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 
podstawowej. 

4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy. 

5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.  

6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego 
nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 
30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną  deklarację 
wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu 
jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. 
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.  

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do 
egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje 
dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w 
którym jest przeprowadzany egzamin. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana 
uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji 
okręgowej. 

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

11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 
specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 
egzamin. 

12. Rodzice ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

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

14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo 
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2) przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w 
harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, 
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio 
szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 
egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu 
dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 
z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek 
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 
zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” 
lub „zwolniona”. 

18.  Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków 
koniecznych ze względu na chorobę. 

19.  Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 32. 

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez 
dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby 
punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana 
uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji 
okręgowej. 

5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie odnotowuje się na 
świadectwie ukończenia szkoły. 

6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia 
komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 14 – do dnia 31 sierpnia 
danego roku. 
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7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 
(prawnym opiekunom). 

 

Rozdział 9.  

Ukończenie Szkoły 

§ 33. 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  która  składają  się  roczne oceny 
klasyfikacyjne  z zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  
oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  
klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 
oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.  Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy 
uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.    

2. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę 
szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym. 

3. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym. 

4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z 
wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji 
przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje ukończenia szkoły. 

5. Szkoła wydaje świadectwo ukończenia szkoły na drukach obowiązujących w szkołach publicznych. 

6. Świadectwo szkolne, na drukach obowiązujących w szkołach publicznych, z wyróżnieniem 
otrzymuje Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
Do średniej wlicza się oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii/etyki, oraz z zajęć 
nieobowiązkowych.  

 

D Z I A Ł  V 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

Rozdział 1.  

Nauczyciele 

§ 34. 

1. W Szkole zatrudnia się wykwalifikowanych Nauczycieli, Pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania określa Zarząd Stowarzyszenia.  
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3. Prawa i obowiązki wszystkich pracowników Szkoły, w tym nauczycieli, reguluje ustawa Kodeks 
Pracy. 

4. Pracownicy administracyjni i pozostali służą dobru Szkoły, kierując się troską o dobro Uczniów, 
wykonują sumiennie codzienną pracę zgodnie z przydziałem obowiązków. 

5. Wszyscy pracownicy Szkoły zapoznawani są z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i 
zdrowia Uczniów oraz zobowiązują się do ich przestrzegania. 

6. W uzasadnionych przypadkach w Szkole, za zgodą Kuratora, może być zatrudniona osoba nie 
będąca Nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez Kolegium Nauczycieli i Dyrektora 
za odpowiednie do prowadzenia zajęć związanych z profilem Szkoły. 

7. Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli 
oraz studentów wyższych uczelni pedagogicznych, na podstawie pisemnego porozumienia 
pomiędzy Dyrektorem, a zainteresowanymi placówkami, za zgodą lub na wniosek Kolegium 
Nauczycieli. 

§ 35. 

1. Nauczyciel jest osobą decydującą w kwestii nauczania. Jego praca traktowana jest jako proces 
twórczy. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 
za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece Uczniów. 

2. Nauczyciel ma prawo: 

1) do autorskiego kształtowania programu nauczanych przedmiotów, który realizuje jednak 
założenia programowe i metody pedagogiki waldorfskiej oraz podstawę programową, do 
samodzielnego doboru podręczników lub ich fragmentów, pomocy naukowych i materiałów 
dydaktycznych; 

2) do inicjowania kółek zainteresowań oraz działalności ponadprogramowej Szkoły; 

3) do wypracowania własnego systemu i reguł oceny opisowej; 

4) do rozszerzania i pogłębiania treści w ramach nauczanego przedmiotu; 

5) do służbowych wyjazdów w ramach wymiany między szkołami waldorfskimi w celu 
pogłębienia znajomości pedagogiki Rudolfa Steinera; 

6) do wsparcia ze strony Zarządu Stowarzyszenia, Dyrektora Szkoły i Kolegium Nauczycieli. 

3. Nauczyciel ma obowiązki w szczególności: 

1) posiadać odpowiednie wykształcenie oraz warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania 
zawodu; 

2) doskonalić umiejętności zawodowe i samodzielnie pogłębiać znajomość pedagogiki 
waldorfskiej (kursy, seminaria, studia podyplomowe); 

3) planować i realizować proces dydaktyczny w zakresie nauczania przedmiotów, wykorzystując 
efektywnie czas zajęć, dbając o pomieszczenia, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
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4) opracowywać system oraz reguły ocen opisowych Uczniów oraz prowadzenia dokumentacji 
osiągnięć Ucznia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Kolegium Nauczycieli; 

5) respektować plan pracy i regulamin Kolegium Nauczycieli; 

6) respektować tajemnicę służbową jako szacunek wobec społeczności uczniowskiej i nie 
podważać autorytetu innych Nauczycieli lub Szkoły; 

7) uczestniczyć w konferencjach Kolegium Nauczycieli zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
Kolegium Nauczycieli, jeśli z ważnych powodów i na określony czas nie zwolni go z tego 
obowiązku Dyrektor lub Kolegium Nauczycieli; 

8) sprawiedliwie traktować i bezstronnie oraz obiektywnie oceniać Uczniów, a także jasno 
uzasadniać postawione oceny; 

9) współpracować z Rodzicami w sprawach wychowawczych i włączać ich w działalność Szkoły, z 
wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w sytuacji, gdy u Ucznia 
wystąpią trudności w uczeniu się lub inne; 

10) uczestniczyć w zadaniach nadobowiązkowych zgodnie z wypracowaną decyzją Kolegium 
Nauczycieli i Dyrektora Szkoły; 

11) udział w pracach zespołów przedmiotowych; 

12) pełnienie dyżurów międzylekcyjnych zgodnie ze szkolnym harmonogramem dyżurów; 

13) systematyczne przygotowywać się do zajęć; 

14) właściwe  prowadzić pozostającej w jego gestii dokumentację działalności pedagogicznej. 

4. Do zadań nauczyciela w procesie dydaktycznym należy: 

1) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia; 

3) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 
uczniów, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i dostosowanie  
do nich wymagań; 

4) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

5) dostosowanie wymagań edukacyjnych nauczanego przedmiotu (zajęć edukacyjnych) do 
indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i edukacyjnych wszystkich 
uczniów, a w szczególności ucznia:  

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie  tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie aktualnych przepisów 
rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
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b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w powyższym punkcie, który objęty 
jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,  
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole, 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania   określonych 
ćwiczeń na wychowaniu fizycznym; 

6) uzasadnianie wystawianych ocen; 

7) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

8) udostępnianie pisemnych prac uczniów; 

9) informowanie i utrzymywanie kontaktu z rodzicami w tematach dotyczących ucznia. 

§ 36. 

1. Nauczyciel odpowiada za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej przed Dyrektorem, Kolegium 
Nauczycieli i Zarządem Stowarzyszenia oraz przed własnym sumieniem. 

2. Szczegółowe obowiązki Nauczyciela określa regulamin uchwalony przez Kolegium Nauczycieli. 

3. Nadzór pedagogiczny w Szkole prowadzony jest przez Dyrektora Szkoły we współpracy z Kolegium 
Nauczycieli. Kolegium Nauczycieli wyznacza opiekunów (mentorów) dla nowych Nauczycieli, 
określa program i zasady hospitacji w roku szkolnym. 

4. Praca każdego Nauczyciela omawiana jest przez Kolegium Nauczycieli. Kolegium Nauczycieli ma 
prawo zlecić Nauczycielowi zmianę metod pracy. 

 

Rozdział 2.  

Wychowawca klasy 

§ 37. 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 
zwanemu dalej wychowawcą. 

2. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy, dyrektor może wyznaczyć na ten okres innego 
nauczyciela, powierzając mu funkcję wychowawcy w danym oddziale 
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§ 38. 

1. Do zadań wychowawców należy programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole, 
a w szczególności: 

1) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie 
i społeczeństwie; 

2) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między uczniami i społecznością 
szkoły; 

3) przekształcanie klasy w grupę samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyjnych 
celów lub projektów, na których skupia się aktywność zespołu. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące 
zespół uczniowski, 

b) zapoznaje uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi 
i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, którym z racji szczególnych 
uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest 
zapewnienie dodatkowej opieki; 

4) utrzymuje bieżący  kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) informowania na bieżąco o ocenach, zachowaniu, osiągnięciach lub trudnościach  uczniów, 

b) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

c) udzielania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci 
oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach, 

d) włączenia ich w sprawy życia klas i szkoły; 

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb 
i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Terminy zebrań  rodziców z wychowawcą ustala dyrektor szkoły z nauczycielami na początku roku 
szkolnego. W zebraniach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami. 
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4. Wychowawcy mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami na ich prośbę lub jeśli 
zaistnieje taka potrzeba 

5. Wychowawca prowadzi i odpowiada za dokumentację klasy (plan pracy wychowawczej, dziennik, 
arkusze ocen, protokoły klasyfikacyjne, świadectwa). 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej 
oraz wychowawczej właściwych placówek i instytucji. 

 

Rozdział 3.  

Nauczyciel świetlicy 

§ 39. 

1. Do zadań nauczyciela świetlicy należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkładem zajęć; 

2) sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwość zagrożenia życia i 
zdrowia dziecka; 

3) organizowanie zajęć i zabaw świetlicowych; 

4) tworzenie warunków dla rozwoju i nauki własnej uczniów oraz pomoc w odrabianiu prac 
domowych; 

5) uczenie kultury życia codziennego, higieny i dbałości o zdrowie; 

6) dbanie o estetyczny wygląd sali i jej wystrój; 

7) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowania czystości; 

8) współpraca z rodzicami i wychowawcami klas uczniów korzystających ze świetlicy; 

9) przygotowanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy; 

10) prowadzenie dokumentacji - dzienników pracy nauczyciela świetlicy. 

Rozdział 4.  

Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych 

§ 40. 

1. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów; 
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2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, udziału w 
życiu Szkoły; 

3) wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy Szkoły. 

2. Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek: 

1) zgłaszania Dyrektorowi wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających w 
Szkole (nauczycielowi pod nieobecność Dyrektora); 

2) wspierania nauczycieli w organizacji uroczystości/przedsięwzięć w Szkole; 

3) informowania nauczycieli i Dyrektora o wszelkich niestosownych zachowaniach uczniów. 

 

D Z I A Ł  VI 
UCZNIOWIE  SZKOŁY 

Rozdział 1.  

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 41. 

1. Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej. Dobro Ucznia i jego rozwój jest dla 
całej społeczności szkolnej wartością nadrzędną. Uczniowie stają się podmiotem praw i 
obowiązków z chwilą rozpoczęcia nauki. 

2. Dziecko przyjmowane jest do Szkoły na podstawie pozytywnej opinii wydanej przez 
wydelegowanych w tym celu członków Kolegium Nauczycieli. Decyzję poprzedza spotkanie z 
Rodzicami i Nauczycielem. 

3. Szkoła szanuje poczucie godności Ucznia jako rozwijającego się człowieka. 

§ 42. 

1. Uczniowie maja prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i indywidualnej fachowej opieki 
pedagogicznej i wychowawczej oraz życzliwego traktowania w procesie naukowo - 
dydaktycznym i poszanowania godności osobistej; 

2) uczestnictwa, odpowiednio do wieku, w aktywnościach organizowanych przez Szkołę i do ich 
organizowania; 

3) odpowiednich warunków pobytu w Szkole, zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, swobody wyrażania myśli i 
przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób; 
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4) sprawiedliwych i jawnych wobec Ucznia ocen, ustalonych sposobów kontroli postępów w 
nauce oraz zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i wymaganiami. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) stosować się do wymagań Nauczyciela; 

2) regularnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych (każda nieobecność Ucznia musi 
być usprawiedliwiona przez Rodziców); 

3) przestrzegać regulaminu Szkoły; 

4) efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę; 

5) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych; 

6) uczestniczyć w życiu Szkoły, dbać o dobre imię Szkoły i przestrzegać statutu Szkoły; 

7) szanować poglądy i przekonania innych osób, okazywać sobie wzajemnie szacunek, 
zachowywać się godnie i kulturalnie, dbać o mienie i wyposażenie Szkoły. 

 

Rozdział 2.  

Kary i nagrody 

§ 43. 

1. Za rzetelną naukę, pracę społeczną, wzorową postawę, osobiste osiągnięcia i godne 
reprezentowanie Szkoły, Uczeń może uzyskać: 

1) Ustną pochwałę wychowawcy lub innego nauczyciela wobec klasy; 

2) Pisemną pochwałę wychowawcy lub innego nauczyciela w zeszycie korespondencji; 

3) Pochwałę Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej i Rodziców; 

4) Wyróżnienie w postaci umieszczenia nazwiska na klasowej lub szkolnej tablicy. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązków Ucznia, a także naruszanie obowiązku szkolnego, Uczeń może 
zostać ukarany: 

1) Ustnym upomnieniem wychowawcy lub innego nauczyciela; 

2) Zawieszeniem w prawach udziału w wybranych aktywnościach po lekcjach oraz wycieczkach 
szkolnych; 

3) Pisemnym upomnieniem wychowawcy lub innego nauczyciela Szkoły w zeszycie do 
korespondencji; 

4) Ustaną lub pisemną naganą wychowawcy z odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym; 
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5) Ustną naganą Dyrektora Szkoły; 

6) Pisemną naganą Dyrektora Szkoły; 

7) Wezwaniem rodziców do Szkoły; 

8) Skreśleniem z listy uczniów. 

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

§ 44. 

1. Podstawą skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły jest uchwała podjęta przez Kolegium Nauczycieli 
i decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły. 

2. Uczeń może być skreślony z listy: 

1) na wniosek Rodziców; 

2) jeżeli, mimo podjętych działań wychowawczych, notorycznie łamie regulamin szkoły, nie 
wywiązuje się z obowiązków ucznia, spożywa lub rozprowadza alkohol, papierosy i narkotyki, 
źle się zachowuje, zagrażając bezpieczeństwu swojemu i innych, ma długotrwałą i 
nieusprawiedliwioną nieobecność w Szkole; 

3) jeżeli nie uiszczono opłaty za szkołę przez Rodziców Ucznia przez okres dłuższy niż trzy 
miesiące; 

4) z powodu nieprzestrzegania zapisów Statutu przez Ucznia lub Rodzica. 

3. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje Rodzicom prawo wniesienia odwołania się do Zarządu 
Stowarzyszenia w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia. Wtedy Zarząd 
Stowarzyszenia przejmuje sprawę i może też dochodzić roszczeń z tytułu niepłacenia czesnego na 
drodze sądowej. 

4. Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy uczniów przysługuje również prawo wniesienia odwołania 
zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Organem odwoławczym jest 
Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

Rozdział 3.  

Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw uczniów 

§ 45. 

1. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia praw ucznia, rodzic/opiekun prawny 
pokrzywdzonego ucznia w pierwszej kolejności ma obowiązek zgłoszenia problemu w dowolnej 
formie do wychowawcy klasy, a następnie ma prawo złożyć w formie pisemnej skargę do Dyrektora 
Szkoły. 
2. Jeżeli sprawa dotyczy Dyrektora Szkoły skarga taka powinna być złożona na piśmie do Organu 
Prowadzącego Szkołę. 
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3. Skargę na piśmie zgłosić należy w ciągu 3 dni od momentu zaistnienia podejrzenia. 
4. Organ, do którego złożono skargę na piśmie ma obowiązek w terminie 7 dni złożyć pisemną 
odpowiedź na skargę. 

 

Rozdział 4.  

Zasady rekrutacji uczniów 

§ 46. 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

2. Uczniowie są przyjmowani do Szkoły według kryteriów ustalanych przez Kolegium Nauczycieli, 
ogłaszanych co roku najpóźniej na początku drugiego okresu. 

3. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor. 

4. Przyjęcia do Szkoły trwają cały rok. 

5. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły poprzedza: 

1) rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o zasady ustalane przez Dyrektora i 
Kolegium Nauczycieli; 

2) zgodne oświadczenie woli Rodziców dziecka oraz podjęcie przez nich zobowiązań 
finansowych związanych w szczególności z opłacaniem wpisowego i czesnego. 

6. Do klasy pierwszej szkoła przyjmuje: 

1) dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym jest początek roku szkolnego, kończą 7 lat, oraz 

2) na wniosek rodziców dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli 
korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie 
nauki w klasie pierwszej albo posiada opinię poradni psychologiczno pedagogicznej o 
możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez 
dziecko z wychowania przedszkolnego). 

7. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor. 

8. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:  

1) osiągnięcie intelektualnej, emocjonalnej i społecznej dojrzałości pozwalającej kandydatowi 
rozpocząć naukę w klasie pierwszej; 

2) w przypadku przyjęcia do klasy drugiej i programowo wyższej na podstawie świadectwa 
promocyjnego z klasy programowo niższej: osiągnięcie intelektualnej, emocjonalnej i 
społecznej dojrzałości szkolnej oraz wyrównanie różnic programowych wynikających ze 
specyfiki Szkoły;  
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3) zaakceptowanie przez rodziców kandydata niniejszego statutu, charakteru szkoły, wniesienie 
stosownych opłat i podpisanie Umowy o nauczanie z dyrektorem szkoły. 

9. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego kandydat zobowiązany jest 
także do udziału w dniach próbnych zorganizowanych przez szkołę, a decyzję o przyjęciu do 
szkoły podejmuje Kolegium Nauczycieli na podstawie opinii wychowawcy klasy do której 
kandydat ma dołączyć.  

§ 47. 

Szkoła prowadzi księgę uczniów aktualnie do niej uczęszczających. 

D Z I A Ł  VII 
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI 

§ 48. 

Rodzice biorą czynny udział w życiu Szkoły. Ich systematyczne uczestnictwo we wszystkich 
spotkaniach klasowych z Nauczycielem wychowawcą oraz w świętach Szkoły i innych szkolnych 
uroczystościach jest niezbędnym elementem procesu dydaktycznego i wychowawczego 
realizowanego przez Szkołę. 

§ 49. 

1. Rodzice Uczniów mają prawo do rzetelnej, bieżącej informacji o postępach swoich dzieci i działań 
poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców wpływających na kierunki funkcjonowania 
Szkoły. 

2. Rodzice Uczniów są uprawnieni i zobowiązani do czuwania nad postępami w nauce i zachowaniem 
swoich dzieci oraz osobistego kontaktu z Nauczycielami lub Dyrektorem na jego prośbę. 

3. Rodzice Uczniów są zobowiązani do regularnego i terminowego opłacania czesnego i innych 
obowiązkowych opłat, zgodnie z umową i regulacjami ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia, 
pod rygorem uiszczania kar za zwłokę i skreślenia Ucznia z listy uczniów po trzech miesiącach 
zalegania z opłatami.Rodzice mają prawo wyboru dla dziecka lekcji religii lub etyki, które 
podlegają ocenianiu na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

4. Rodzice mają w szczególności prawo do: 

1) znajomości zadań rocznego planu pracy Szkoły oraz programu nauczania; 

2) wyrażania i przekazywania organom Szkoły opinii na jej temat. 
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D Z I A Ł  VIII 
ŚRODKI  FINANSOWE  NA  UTRZYMANIE  SZKOŁY 

§ 50. 

1. Szkoła finansowana jest z czesnego i innych opłat Rodziców, dotacji budżetowych oraz ze środków 
przekazywanych Szkole w drodze darowizny. 

2. Każdego ucznia obowiązuje jednorazowa opłata wpisowego dokonana z góry, przed rozpoczęciem 
nauki w szkole (opłata ta jest pobierana jednorazowo na cały okres nauki), oraz comiesięczna 
opłata czesnego. 

3. Wysokość czesnego, wpisowego i innych opłat uiszczanych przez Rodziców, a także terminy ich 
wpłat ustala osoba prowadząca szkołę organ prowadzący. 

4. Osoba prowadząca Szkołę może poszczególnym uczniom zmniejszać wysokość wpisowego i 
wysokość czesnego. 

5. Nieuiszczenie wpisowego lub czesnego w ustalonym przez osobę prowadzącą terminie może 
skutkować skreśleniem z listy uczniów szkoły zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 3. 

D Z I A Ł  IX 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

§ 51. 

Za stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w szkole oraz konserwację, 
naprawy i stan urządzeń szkolnych, w tym przeciwpożarowych, odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły, 
który określa zakres i obowiązki każdego pracownika szkoły w tym zakresie. 

§ 52. 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szkoły - nauczyciele prowadzący 
te zajęcia; 

2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów lub 
zastępstw znajdującym się w pokoju nauczycielskim; 

3) podczas zajęć poza szkołą - nauczyciele prowadzący zajęcia; 

4) podczas drogi na zajęcia poza szkoła - nauczyciele i inni opiekunowie grupy. 
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2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek 
organizowanych przez szkołę, sprawują nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora Szkoły, inne osoby 
dorosłe, w szczególności rodzice. 

3. Szczegółowe zasady opieki podczas wyjazdowych zajęć i wycieczek szkolnych określa „Regulamin 
Wycieczek Szkolnych”. 

4. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne 
przepisy. 

§ 53. 

Dyrektor Szkoły organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia w zakresie BHP i PPoż, 
zapoznając ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, w tym zakresie. 

D Z I A Ł  X 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 54. 

Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 55. 

W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w 
szczególności przepisy Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy o Systemie oświaty, Kodeks Cywilny i 
Kodeks Pracy. 

§ 56. 

1. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego statutu z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności w przypadku zmian tych przepisów, odpowiednie 
postanowienia niniejszego statutu tracą moc obowiązującą i zostaną zastąpione postanowieniami 
zgodnymi z przepisami prawa w drodze uchwały organu prowadzącego Szkołę w przedmiocie 
zmiany statutu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają formy pisemnej. 

3. Zmiana niniejszego Statutu dla swej ważności wymaga akceptacji Kolegium Nauczycieli udzielanej 
w formie uchwały. 

§ 57. 

Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 15.01.2020 

 


