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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba 

Skarżyńskiego w Skarżynie 

2. Szkoła o której mowa w ust. l, zwana dalej Szkołą, jest ośmioletnią publiczną szkołą 

podstawową z oddziałami przedszkolnymi. 

3. Szkoła ma siedzibę w Skarżynie 23, 62 – 704 Kawęczyn. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Kawęczyn z siedzibą w Kawęczynie 48. 

§ 2 

1. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany 

skrót nazwy: Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Tablica urzędowa Szkoły zawiera pełną nazwę Szkoły. 

§ 3 

1. Szkoła posiada ceremoniał pocztu flagowego. 

2. Do ważnych uroczystości szkolnych z udziałem pocztu flagowego należą: 

1) uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

2) uroczystość ślubowania uczniów  klasy I, 

3) obchody  świąt narodowych 11 XI i 3 V, w czasie  których  śpiewany jest hymn 

państwowy, 

4) uroczystości szkolne z udziałem przedstawicieli Samorządu Gminnego  oraz Rady 

Rodziców,  

5) coroczne obchody Dnia Patrona. 

3. Zasady związane z obchodami uroczystości szkolnych określa Regulamin. 

§ 4 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r. poz., 59 i 949), 

2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły, 

3) nauczycielach i innych pracownikach – należy przez to rozumieć personel szkolny, 

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim – 

należy przez to rozumieć organy Szkoły. 
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§ 5 

1. Statut określa: 

1) cele i zadania Szkoły, 

2) organy Szkoły i ich szczegółowe zadania, 

3) organizację pracy Szkoły, 

4) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, 

5) prawa i obowiązki uczniów, 

6) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. 

2. Statut zawiera ponadto postanowienia dotyczące oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych w Szkole. 

 

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły 

§ 6 

1. Szkoła realizuje cele wymienione w art. l ustawy i w innych przepisach prawa, w zakresie 

odnoszącym się do wychowania przedszkolnego i kształcenia podstawowego. 

2. Szkoła w szczególności stwarza optymalne warunki do spełniania przez uczniów 

obowiązku szkolnego. 

3. W oddziałach przedszkolnych dzieci są przygotowywane do podjęcia nauki w szkole. 

§ 7 

1.   Cele wskazane w § 6 Szkoła osiąga poprzez realizację podstawy programowej kształcenia  

       ogólnego, ramowego planu nauczania, programów nauczania danych zajęć edukacyjnych 

       i innych zadań oświatowych prawem przewidzianych, w tym programu wychowawczo –  

       profilaktycznego. 

2.   Szkoła prowadzi naukę religii lub etyki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 3. Organy szkoły 

§ 8 

Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 
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§ 9 

Dyrektor Szkoły wykonuje ustawowe obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem         

z poszanowaniem prawa, ale i słusznym interesem Szkoły, uczniów i pracowników Szkoły. 

Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z: 

1) kierowaniem Szkołą jako jednostką organizacyjną systemu oświaty publicznej, 

2) kierowaniem Szkołą jako samorządową jednostką organizacyjną Gminy Kawęczyn  

funkcjonującą w prawno – finansowej formule jednostki budżetowej, 

3) podejmowaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników  

 Szkoły. 

§ 10 

1. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawczo –wnioskodawcze 

przewidziane w ustawie. 

2. Skład Rady Pedagogicznej określa ustawa. 

3. Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa i wydany na jej podstawie Regulamin. 

§ 11 
1. Rada Rodziców wykonuje kompetencje przewidziane w ustawie. 

2. Skład Rady Rodziców określa ustawa. 

3. Działalność Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie Regulamin. 

§ 12 

1. Samorząd Uczniowski wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

uchwalony na podstawie ustawy. 

§ 13 

1. Organy Szkoły są obowiązane do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu swoich 

zadań ilekroć przepisy prawa tak stanowią lub potrzeba współpracy jest uzasadniona 

merytorycznie. 

2. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, organ Szkoły zobowiązany do współpracy 

zajmuje stanowisko bez zbędnej zwłoki. 

3. W ramach współpracy organy Szkoły wymieniają stosowne informacje o podejmowanych 

i planowanych zadaniach i mogą uczestniczyć na prawach osób zaproszonych                  

w posiedzeniach organów kolegialnych oraz organizować posiedzenia wspólne. 

4. Warunki organizacyjne współpracy pomiędzy organami Szkoły zapewnia Dyrektor. 
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§ 14 

1. Spory pomiędzy organami Szkoły są rozwiązywane polubownie. 

2. Organy Szkoły podejmują w trybie roboczym wszelkie działania, w tym działania 

wspólne, zmierzające do wyjaśnienia istoty sporu, wymiany argumentów i zakończenia 

sporu. 

 

 

Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły 

§ 15 

Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje oddziały przedszkolne i klasy I – VIII. 

§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział uczniów. 

2. Liczba uczniów w oddziałach klas I – VIII wynosi nie więcej niż 25 uczniów. 

3. Nauczanie w klasach łączonych dopuszcza się jedynie w przypadkach określonych          

w odrębnych przepisach. 

4. Szkoła organizuje realizację zadań statutowych w innych formach niż oddziały uczniów, 

ilekroć przepisy prawa tak stanowią. 

§ 17 

1. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut. 

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 

60 minut jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem 

zachowania ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć. 

3. Czas trwania zajęć w oddziałach przedszkolnych jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych wychowanków. 

4. Czas trwania zajęć innych niż przewidziane w ust. 1 i 2 określają przepisy odrębne. 

§ 18 

1.   Szkoła organizuje zajęcia w ramach: 

      1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

      2) doradztwa zawodowego; na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

2.   Ponadto Szkoła organizuje inne zajęcia dodatkowe, w formach odpowiadającym  

      potrzebom i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz możliwościom finansowym  

      Szkoły. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

 

§ 19 
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1. Realizując zadania statutowe Szkoła zapewnia społeczności szkolnej możliwość 

korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne i pracownie), 

2) pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych, 

3) biblioteki szkolnej, 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

5) pomieszczenia do spożywania II śniadania i obiadu z catteringu/w innym czasie         

do prowadzenia zajęć świetlicowych. 

2. W szkole uczniowie mogą korzystać z obiadów finansowanych przez  GOPS                 

oraz na zasadach odpłatności. 

3. Do innych pomieszczeń i urządzeń Szkoły, z których korzysta społeczność szkolna 

należą: szatnia, toalety, sala przystosowana do prowadzenia zajęć ruchowych                     

i wychowania fizycznego, plac zabaw i boisko szkolne. 

4. Zasady korzystania z pracowni komputerowej, salki przystosowanej do prowadzenia zajęć  

ruchowych, placu zabaw i boiska szkolnego określane są w ich Regulaminach.  

§ 20 

1. Biblioteka szkolna jest integracyjną częścią Szkoły. 

2. Biblioteka służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej         

i informacyjnej uczniów oraz doskonalenia nauczycieli. 

3. Biblioteka w szczególności: 

1) gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały 

biblioteczne, 

2) stwarza warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi, 

3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania użytkowników oraz wyrabia              

i pogłębia nawyk czytania i uczenia się, 

4) podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną 

użytkowników. 

§ 21 

1. Z zasobów i usług biblioteki korzystają bezpłatnie uczniowie, rodzice uczniów, 

nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 

2. Biblioteka prowadzi rejestr użytkowników i wypożyczanych przez nich materiałów 

bibliotecznych. 
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§ 22 

1. Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni. 

2. Wypożyczalnia jest czynna w dniach w których w Szkole odbywają się zajęcia szkolne,  

w godzinach corocznie ustalanych w ramach tygodniowego planu zajęć. 

3. Czytelnia jest dostępna w czasie pracy biblioteki. 

§ 23 

W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, odpowiedzialny za jej funkcjonowanie, 

zgodnie z zakresem swoich obowiązków. 

§ 24 

Szczegółowe  zasady  korzystania z biblioteki i czytelni określa Regulamin. 

§ 25 

1. Dla uczniów pozostających dłużej ze względu na okoliczności prawnie określone,      

przede wszystkim związane z dowozami szkolnymi, Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe              

      na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów,             

a także ich możliwości psychofizyczne. 

3. Do zajęć, o których mowa w ust. 2 należą w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów 

oraz odrabianie lekcji. 

§ 26 

1. Czas zajęć świetlicowych jest corocznie dostosowywany do potrzeb uczniów, oczekiwań 

rodziców i możliwości kadrowo – finansowych Szkoły. 

2. Zajęcia świetlicowe są organizowane w osobnym pomieszczeniu. 

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących                      

nie więcej  niż 25 uczniów. 

§ 27 

1. Grupą wychowawczą na zajęciach świetlicowych opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) organizowanie pomocy uczniom w nauce, tworzeniu warsztatów do samodzielnej 

pracy umysłowej uczniów, 

2) organizowanie gier i zadań ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, 

3) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających z opieki 

świetlicowej w przezwyciężaniu trudności wychowawczych uczniów, 
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4) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów       

w zajęciach. 

§ 28 

1. Grupą dzieci w oddziale przedszkolnym opiekuje się jedna lub dwie osoby; nauczyciel        

i pomoc nauczyciela; w zależności od wieku dzieci, czasu pracy oddziału                       

lub realizowanych zadań. 

2.   Wychowawca oddziału dzieci sześcioletnich opracowuje diagnozę rozwoju dziecka  

      określoną odrębnymi przepisami. 

3. Organizację pracy oddziałów określa ramowy rozkład dnia, który jest podany                   

do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego. 

4.   Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wielu od 3 do 6 lat. 

5.   Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych określają odrębne przepisy. 

§ 29 

1. Stosownie do potrzeb i możliwości, w granicach prawa, Szkoła korzysta                            

z usług wolontariuszy. 

2. Udział wolontariuszy w zajęciach organizowanych przez Szkołę jest dopuszczalny,          

o ile obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają prowadzenia tych zajęć                   

przez nauczycieli bądź innych specjalistów. 

§ 30 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, w trybie roboczym            

i poprzez zawieranie ewentualnych porozumień określających organizację                     

tego współdziałania. 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do współdziałania Szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi 

organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 

§ 31 

1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, zapewniając 

bezpośredni kontakt rodzicom z Dyrektorem Szkoły, wychowawcą oddziału                      

i poszczególnymi nauczycielami. 

2. Szkoła przekazuje rodzicom uczniów wszelkie informacje związane z realizacją zadań 

statutowych Szkoły i indywidualną sytuacją dziecka, z poszanowaniem przepisów             

o ochronie danych osobowych. 

3. Kontakty rodziców ze Szkołą i nauczycielami następują w formie: 
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1) zebrań okresowych ogółu rodziców uczniów danego oddziału z wychowawcą 

oddziału, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, 

2) nadzwyczajnych zebrań rodziców uczniów danego oddziału z Dyrektorem Szkoły, 

wychowawcą oddziału bądź nauczycielami, zwoływanych z inicjatywy Dyrektora    

lub na wniosek rady oddziałowej lub wychowawcy oddziału, zaakceptowany         

przez Dyrektora, 

3) spotkań indywidualnych z wychowawcą oddziału lub innymi nauczycielami, 

niekolidujących z rozkładem zajęć lekcyjnych, 

4) przedkładaniu przez rodziców uczniów opinii i wniosków dotyczących pracy Szkoły. 

§ 32 

Wszelkie zajęcia organizowane przez Szkołę muszą zapewniać ich uczestnikom wymagane 

prawem warunki bezpieczeństwa i higieny. 

 

Rozdział 5. Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły 

§ 33 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły wykonują swoje obowiązki ogólne, wynikające z przepisów 

powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych  

i zakładowych i obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy.  

3. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1, pracownicy Szkoły podejmują 

wszelkie potrzebne działania i stosują wszelkie środki zapobiegające wypadkom uczniów 

i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. 

§ 34 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami nie może opuszczać miejsca zajęć,            

chyba że Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie             

inny pracownik Szkoły. 

2. Doraźne zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy i z tego powodu 

nieodbywających obowiązkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych                           

lub wychowawczych pełnią nauczyciele Szkoły, wyznaczeni przez Dyrektora. 

§ 35 

1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrektora o obecności na terenie 

Szkoły osób postronnych oraz o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących 

znamiona wykroczenia lub przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia 

uczniów. 

2. Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach obowiązkowych i zawiadamiają 
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wychowawcę oddziału o przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia             

w Szkole. 

§ 36 

Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia przewidziane w planie nauczania należy  

w szczególności: 

1) zaznajamiane uczniów o sposobie korzystania z urządzeń znajdujących się                       

w pomieszczeniach szkolnych, zwłaszcza w pracowniach przedmiotowych oraz sali 

przystosowanej do prowadzenia zajęć ruchowych i wychowania fizycznego. 

2) przestrzeganie obowiązujących w Szkole godzin rozpoczynania i kończenia zajęć 

edukacyjnych, 

3) respektowanie prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych, 

4) sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć (wywietrzenie, odświeżenie i temperatura       

w pomieszczeniu), 

5) dopilnowanie porządku i ładu w czasie trwania zajęć, 

6) odbywanie przydzielonych dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych. 

§ 37 

1. Wychowawcą oddziału klasowego może być jedynie nauczyciel przedmiotu nauczanego 

w Szkole. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skutecznością wychowawca 

opiekuje się przydzielonym mu oddziałem przez cały okres jednego etapu edukacyjnego, 

chyba że zmiana wychowawcy uzasadniona jest szczególnymi okolicznościami. 

3. Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie rozwoju powierzonych mu uczniów, procesu 

uczenia się i przygotowanie uczniów do życia społecznego. 

4. Obowiązki wychowawcy obejmują w szczególności: 

1) podejmowanie działań na rzecz integracji uczniów w oddziale, 

2) organizowanie we współpracy z rodzicami uczniów życia oddziału, 

3) organizowanie uczestnictwa oddziału w życiu Szkoły, 

4) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów          

i postępów w nauce, 

5) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów oraz – w miarę możliwości Szkoły –

zaspokajanie tych potrzeb i usuwanie trudności, 

6) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i obywatela, 

7) kształtowanie w uczniach potrzeby szanowania prawa i zasad współżycia 

społecznego, 
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8) kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy, 

demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami, 

9) przyczynianie się do organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

10) wnioskowanie o nagradzanie lub ukaranie uczniów. 

 

Rozdział 6. Prawa i obowiązki uczniów 

§ 38 

1. Szkoła zapewnia swoim uczniom: 

1) życzliwe i podmiotowe traktowanie, zgodne z zapisami w Konwencji Praw Dziecka, 

2) sprawiedliwą i jawną ocenę ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania, 

3) otrzymanie pomocy w przypadku trudności, 

4) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów, 

5) dostęp do statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole, 

6) dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem  

nauczania, ocenami postępu w nauce, sprawdzianami i innymi uczniowskimi pracami  

pisemnymi, 

7) równe traktowanie, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd,  

 odmienność kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy, 

8) prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami Szkoły            

     i  współkolegami oraz prawo do odwołania się od decyzji, kar i postanowień  

z konfliktami związanych, 

9) wolność wyrażania opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły,            

    w tym na temat treści i metod oraz organizacji nauczania, jak i pracy personelu Szkoły, 

10) wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim oraz organizacjach  

      działających w Szkole,  

11) prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach  

      rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. 

2. Dzieci w oddziałach przedszkolnych mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw  

    Dziecka a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, 

   2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

  3) życzliwego i podmiotowego traktowania oraz szacunku do potrzeb. 
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§ 39 

1. Szkoła w miarę swoich możliwości udziela pomocy i wsparcia w różnych formach 

uczniom, którym jest to potrzebne z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych. 

2. Pomoc i wsparcie, o których mowa w ust. 1 nie narusza uprawnień uczniów spełniających 

warunki określone przepisami prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym        

i charakterze motywacyjnym. 

§ 40 

1. Uczniowie Szkoły mogą uzyskiwać nagrody i wyróżnienia za: 

1) wyjątkową i godną naśladowania postawę, w tym dzielność i odwagę                          

w przeciwstawianiu się przejawom przemocy i agresji oraz wrażliwość na krzywdę      

i pomoc potrzebującym, 

2) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz Szkoły lub na rzecz uczniów 

Szkoły, 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych, 

4) szczególnie wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu (średnia ocen rocznych         

lub końcowych nie mniejsza niż 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania), 

5) uzyskanie maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu ośmioklasisty. 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w następujących formach: 

1)   pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów, 

2)   list pochwalny wychowawcy klasy, 

3)  list dyrektora szkoły do rodziców, 

4)   odnotowanie szczególnych osiągnięć na świadectwie szkolnym, 

5)   nagroda książkowa,  

6)   dyplom gratulacyjny,  

7)   nagrody rzeczowe. 

3.   Uczniowie klasy I na koniec roku szkolnego nagradzani są dyplomami. 

4.   O przyznaniu nagród za osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów klas II i III 

     decyduje wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami, prowadzącymi zajęcia  

     w tych klasach. 

 

5.   Nagrody przyznaje Dyrektor, po konsultacji z Radą Pedagogiczną Szkoły. 

6.   Zastrzeżenia związane z przyznawaniem nagród uczniom są rozpatrywane w trybie  
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      przewidzianym w ust. 5. 

§ 41 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 

1) właściwego zachowanie podczas zajęć edukacyjnych,  

2) systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, w życiu oddziału  

 klasowego i Szkoły, 

3) usprawiedliwiania nieobecności w szkole, w dniu powrotu lub najpóźniej do 7 dni, 

4) przestrzegania Statutu Szkoły, regulaminu i zarządzeń organów Szkoły, 

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników oraz uczniów  

 Szkoły uwzględniającego zasady kultury współżycia społecznego, 

6) dbania o mienie Szkoły, wspólne dobro, ład i porządek, 

7) dbania o honor i tradycje Szkoły oraz poszanowanie symboli narodowych,  

 międzynarodowych i szkolnych, 

8) przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do zaleceń nauczycieli           

     i innych pracowników Szkoły, 

9) troski o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów: uczeń nie pali papierosów,     

    e- papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków 

    niedozwolonych, nie przynosi do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu  

    i życiu, 

10) ubierania się na zajęcia organizowane przez Szkołę na terenie Szkoły i poza nim          

      w odzież stonowaną, estetyczną, pozbawioną elementów prowokacji – według       

      wskazówek organizatora zajęć (bez makijażu, malowanych paznokci,  

      farbowanych włosów i nieodpowiedniej biżuterii), 

 11) przestrzegania zasad dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, zgodnie z Regulaminem.   

12)noszenia stroju apelowego w dniu apelowym, tj. białej bluzki lub koszuli                  

    oraz ciemnych spodni lub spódnicy/sukienki. 

2. Powyższe obowiązki mają zastosowanie w odpowiednim zakresie do wychowanków  

    oddziałów przedszkolnych, działających w szkole. 

§ 42 

W każdym przypadku łamania praw ucznia bądź wymuszania zachowań wykraczających 

poza obowiązki ucznia rodzice ucznia mają prawo przedłożyć Dyrektorowi zażalenie, 

które Dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni. 
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§ 43 

1. Wobec uczniów naruszających swoje obowiązki mogą być stosowane następujące kary: 

1) upomnienie ustne ze strony wychowawcy oddziału klasowego, 

2) upomnienie ustne ze strony Dyrektora Szkoły, 

3) pisemne powiadomienie rodziców o naruszeniu obowiązków przez ich dziecko, 

wystosowane przez Dyrektora Szkoły, 

4) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły. 

2. Uczeń, który swoim nagannym postępowaniem wyrządził krzywdę innym członkom 

społeczności szkolnej, jest zobowiązany do wyrażenia ubolewania i przeproszenia 

pokrzywdzonych  osób,  niezależnie od innych prawem przewidzianych                       

form odpowiedzialności. 

§ 44 

1. Podmiot uprawniony do nałożenia kary stosuje ją po wyjaśnieniu wszystkich istotnych 

okoliczności towarzyszących naruszeniu obowiązków uczniowskich,                                

w  tym  po wysłuchaniu  ucznia. 

2. Od kary nałożonej przez wychowawcę oddziału klasowego uczniowi przysługuje 

odwołanie do Dyrektora Szkoły, zaś od kary nałożonej przez Dyrektora –                        

do Rady Pedagogicznej. 

3. Termin na odwołanie się wynosi 7 dni. 

4. Odwołanie jest rozpatrywane po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,               

w terminie do 14 dni. 

5. Po upływie 6 miesięcy karę uważa się za niebyłą. 

§ 45 

1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły w przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązków, 

uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie ucznia w kolektywie szkolnym. 

2. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły                                    

może  być  w  szczególności: 

1) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na zajęciach, 

imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę poza jej terenem, 

2) posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji psychoaktywnych, 

3) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych osób, 

4) stosowanie przez ucznia agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów                    

i pracowników Szkoły. 
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Rozdział 7. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów 

§ 46 

Statut określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,               

z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów o celach i zakresie tego oceniania, 

które  zawarte  są  w  Wewnątrzszkolnym  Systemie  Oceniania, stanowiącym  załącznik   

do  Statutu.   

§ 47 

1. W związku z jawnością ocen bieżących i klasyfikacyjnych nauczyciel uzasadnia ocenę na 

wniosek ucznia bądź jego rodziców. 

2. Uzasadnienie następuje bez zbędnej zwłoki, w formie ustnej, chyba że wniosek zawiera 

żądanie uzasadnienia pisemnego. 

§ 48 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców Szkoła udostępnia dokumentację, o której mowa     

w art. 44e ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty                              

(Dz. U. z 2016r.  poz. 1943 z późn. zm.). 

2. Dokumentacja udostępniana jest do wglądu w godzinach pracy Szkoły, w sekretariacie 

Szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem sekretariatu, w obecności 

pracownika szkoły (nauczyciela lub sekretarza). 

§ 49 

Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana w Szkole raz w ciągu roku szkolnego,               

na zakończenie semestru zimowego w terminie do 31 stycznia.  

§ 50 

1.   Szkoła informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach  

      klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania, w terminie poprzedzającym  

      roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej, nie później jednak niż na dwa  

      tygodnie przed tym zebraniem; a w przypadku ocen niedostatecznych do końca maja. 

2.  Informację, o której mowa w ust. 1 przekazują odpowiednio nauczyciele prowadzący  

     poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału. 

3.  Informacja przekazywana jest uczniom ustnie, zaś rodzicom uczniów poprzez osobne  

     zawiadomienia pisemne w dzienniczku.  

 

 

§ 51 



16 
 

Nauczyciele, o których mowa w art. 44h ustawy o systemie oświaty, ustalają oceny 

śródroczne i a oceny roczne w terminie 3 dni przed ustalonym śródrocznym  

i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

§ 52 

1. Oceny śródroczne i roczne w klasach I-III z obowiązkowych i dodatkowych zajęć,              

w tym z religii oraz ocena zachowania są ocenami opisowymi. 

2.  Oceny bieżące w klasach I – III są ocenami wyrażonymi stopniami według następującej  

      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 (l). 

3. Wystawianie ocen bieżących odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy  

    i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami   

    zawartymi w podstawie programowej, 

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy             

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w podstawie programowej, 

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  

z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie 

i wykonywanie większości zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie 

programowej, 

4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy  

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w podstawie programowej, 

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum 

podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej, 

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych   

wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.  

 

 

§ 53 

1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne                 
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z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii ustala się według  

      następującej 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 (l). 

2. Zgodnie ze stosowaną skalą ocen: 

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia              

w 100% poprawnie, rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne 

uzdolnienia; korzysta z nowości technologii informacyjnej; potrafi kojarzyć i łączyć 

wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, 

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował prawie pełny zakres wiedzy 

i umiejętności określony programem nauczania; potrafi efektywnie zaplanować pracę 

w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, wyszukiwać 

i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach; samodzielnie 

rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych, 

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował w większości zakres umiejętności 

i wiedzy określony w podstawach programowych; potrafi współpracować w grupie 

zarówno jako lider jak i partner, samodzielnie wnioskować, różnicować ważność 

informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się; rozwiązuje 

typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych 

i nietypowych zagadnień, 

4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy programowej 

w stopniu wystarczającym ale nie wykraczającym poza przeciętność, współpracuje 

w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować; rozwiązuje 

proste zadania teoretyczne i praktyczne; 

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy programowej 

w stopniu minimalnym, rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty 

i jednoznaczny; współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi 

dostosować się do decyzji grupy; rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne 

z pomocą kolegów lub nauczyciela, 

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował treści podstawy 

programowej, wykazuje w wiadomościach i umiejętnościach tak duże braki,                     

że uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy; nawet z pomocą nauczyciela         

nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

§ 54 
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1. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny 

według następującej skali: 

0 %   - 34 %  stopień niedostateczny (1) 

35 % - 50 %  stopień dopuszczający (2) 

51 % - 74 % stopień dostateczny (3) 

75 % - 90 % stopień dobry (4) 

91 % - 99 % stopień bardzo dobry (5) 

     100 %  stopień celujący (6) 

2. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie przy stopniach znaków „+” i „ –”. 

3. Oceniając aktywność ucznia, twórcze myślenie, sposób  rozwiązywanie problemów,  

przygotowanie do lekcji,  nauczyciel wykorzystuje  znak     „+”   i „  –”   według 

następującej zasady: 

   1) 5 plusów - daje podstawę wystawienia stopnia bardzo dobrego (bdb), 

   2) 3 minusy - dają  podstawę wystawienia stopnia niedostatecznego ( ndst). 

§ 55 

1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycję szkoły, 

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. 

2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca uwzględniając samoocenę ucznia,         

   ocenę uczniów danego oddziału i innych nauczycieli. 

3.   Zachowanie uczniów klas IV – VIII oceniane jest według następującej skali ocen: 

     1) ocena wzorowa, 

     2) ocena bardzo dobra, 

     3) ocena dobra, 

     4) ocena poprawna, 

     5) ocena nieodpowiednia, 

     6) ocena naganna. 

4.  Zgodnie ze skalą ocen z zachowania: 

      1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
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        a) w kulturze zachowania i stosunku do nauki jest wzorem dla innych, 

        b) godnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię, 

        c) jest punktualny i obowiązkowy, 

        d) jest współorganizatorem imprez kulturalnych w klasie i w szkole, 

        e) bierze czynny udział w życiu organizacji szkolnych, 

        f) przejawia własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

        g) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, imprezach i osiąga wysokie wyniki, 

        h) szanuje sprzęt, pomoce szkolne i pracę innych osób, 

        i) dba o piękno mowy ojczystej,  

        j) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom w szkole           

           i poza nią, 

        k) chętnie pomaga kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, 

        l) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych w szkole., 

        ł) w czasie uroczystości szkolnych nosi strój apelowy, 

       m) przestrzega zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń  

            elektronicznych w szkole. 

     2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : 

      a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie spóźnia się, 

      b) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności zajęć, 

      c) sumiennie wypełnia obowiązek nauki i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, 

      d) jest współorganizatorem imprez kulturalnych w klasie, 

      e) czynnie uczestniczy  w życiu klasy i organizacji szkolnych, 

      f) przejawia własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

      g) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, imprezach, 

      h) dba o estetykę szkoły i własnego wyglądu, 

      i) szanuje sprzęt i pomoce szkolne, 

      j) dba o kulturę słowa i zachowanie, 

      k) szanuje rówieśników i wszystkich dorosłych, 

      l) zawsze nosi obowiązujący strój apelowy, 

      ł) przestrzega zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń  

         elektronicznych, 

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : 

      a) na zajęcia uczęszcza punktualnie i systematycznie, 

      b) uczy się dość systematycznie, 
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      c) przestrzega ładu, estetyki klasy i własnego wyglądu, 

      d) dba o  sprzęt i pomoce szkolne, 

      e) reaguje na złe zachowanie innych, 

      f) nie ulega nałogom i pomaga innym w rezygnacji z nich, 

      g) dba o kulturę słowa, 

      h) jest życzliwy wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, 

      i) prawie zawsze nosi obowiązujący w szkole strój apelowy, 

      j) przestrzega zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń  

         elektronicznych. 

4)  ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który : 

      a) często nie uczestniczy  w zajęciach szkolnych z mało istotnego powodu, 

      b) spóźnia się na  lekcje, 

      c) biernie uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły, 

      d) jego stopień pilności i systematyczności do obowiązków szkolnych jest zmienny, 

      e) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom, 

      f) nie używa wulgarnych słów, 

      g) stara się dbać  o higienę osobistą, czystość i estetykę wyglądu, 

      h) dba o podręczniki, sprzęt i przybory szkolne, 

      i) sporadycznie zapomina stroju apelowego, 

      j) przestrzega zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń  

         elektronicznych. 

5)   Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który : 

      a) wagaruje, 

      b) nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków , zadań, 

      c) uczy się niesystematycznie, lekceważy pracę szkolną, ulega nałogom, 

      d) zachowuje się lekceważąco, bywa wulgarny, 

      e) często powtarzają się wobec niego upomnienia wychowawcy, dyrektora, 

      f) stosowane są wobec niego środki zaradcze w postaci rozmów z rodzicami,  

          pedagogiem  szkolnym, wychowawcą itd., i przynoszą one małe rezultaty, 

      g) zapomina stroju apelowego, 

      h) zdarza mu się nie przestrzegać, przestrzega zakazu używania telefonów  

           komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

6)   ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

      a) uczeń notorycznie wagaruje, 
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      b) dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko statutowi szkoły, nie wykazując  

           chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku, 

      c) często przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

      d) ulega nałogom, 

      e) dewastuje mienie szkoły, 

      f) wywiera negatywny wpływ na rówieśników, 

      g) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, 

      h) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób, 

      i) dopuszcza się kradzieży, 

      j) często zapomina stroju   apelowego, 

      k) nie przestrzega zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń  

          elektronicznych. 

 

§ 56 

1.  Uczeń lub jego rodzic może pisemnie wnioskować do Dyrektora o podwyższenie  

     przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny          

     z zachowania, w ciągu 3 dni od podanej przez Szkołę propozycji. 

2. Przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń może podwyższyć poddając                    

się sprawdzianowi opanowania wiadomości i umiejętności przewidywanych programem  

     nauczania w danej klasy w terminie do 5 dni przed planowanym posiedzenie  

     klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Szczegółowe warunki i zakres sprawdzianu określa  

     nauczyciel prowadzący dane zajęcia, uwzględniając przedmiotowy system oceniania. 

3.  Przewidywaną ocenę z zachowania wychowawca może podwyższyć uwzględniając opinię 

     samorządu uczniowskiego i nauczycieli uczących w danym oddziale, w terminie do 5 dni  

     przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe 

§ 57 

1.   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.   Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna. 

3.   Upoważnia się Dyrektora do publikowania tekstu jednolitego statutu. 

§ 58 

Statut wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 r. 
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Załącznik Nr 1 do Statutu                                                                          

Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarzyńskiego                                

w Skarżynie 

 

  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. płk.  pil. St. J. Skarżyńskiego    w 

Skarżynie Uchwałą  nr 18/2018 z dnia   27  września  2018 r. wprowadza do Statutu 

Szkoły Podstawowej  następujące zmiany : 

 

1) W Rozdziale 1  Postanowienia ogólne, w  § 1 ,  pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie „Szkoła 

ma siedzibę w Skarżynie 26 a, 62 -704 Kawęczyn”. 

 

 

2) W Rozdziale  4  Organizacja pracy szkoły w § 18, w  pkt 1, ppkt. 2 otrzymuje nowe  

brzmienie: „doradztwa zawodowego, którego realizację określa w każdym roku szkolnym 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i 

zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły ( dokument do wglądu w dokumentacji pracy szkoły)”.  

 

 

Załącznik Nr 2 do Statutu                                                                           

Szkoły Podstawowej im. płk pil. St. J. Skarzyńskiego                             

w Skarżynie 

 

  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. płk  pil.                                          St. 

J. Skarżyńskiego w Skarżynie Uchwałą  nr 2/2019 z dnia                                10  stycznia  

2019 r. wprowadza do Statutu Szkoły Podstawowej  następujące zmiany : 

 

§ 1 

 
W Rozdziale 6 Prawa i obowiązki uczniów , w § 41 , po ustępie 12) dodaje się ustęp 13)                        

o następującej treści: „1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności                            

za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. 
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2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły  telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych ( aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie                                

z zachowaniem poniższych zasad: 

a) podczas zajęć edukacyjnych i przerw istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez 

uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy                                 

to wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, 

b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i 

innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również 

słuchawek), 

c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów 

bez ich wiedzy i zgody, 

d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas 

zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim 

uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

f) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły, 

3. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi 

telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły. Telefon jest 

przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym. 

4. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy 

wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć                      

z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM. 

5. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są 

rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach 

złamania regulaminu przez ucznia.  

6. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia 

nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Wychowawca 

udziela uczniowi nagany regulaminowej i zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów 

prawnych). 

7. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po 

raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu 

zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej. 
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8. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania                           

o 1 stopień. 

9. Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie nagany 

regulaminowej oraz może skutkować obniżeniem oceny z zachowania do 

nagannej. 

10. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora                               

i obniżeniem zachowania do nagannego. 

11. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane                                        

w dzienniku lekcyjnym.” 

 


