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Rozdział I 
 

Nazwa i podstawowe informacje o szkole. 
 
 
      § 1. 
 
Szkoła przyjmuje nazwę Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie. 
 
      § 2. 
 
Siedzibą szkoły jest budynek położony w Gniewie przy ulicy Gdańskiej 16. 
 
      § 3. 
 
Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1. 
 
      § 4. 
 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Gdańsku. 
 
      § 5. 
 
Szkoła organizuje: 
1. oddziały podstawowe o 6 letnim cyklu kształcenia  
2. oddziały integracyjne o 6 letnim cyklu kształcenia 
3. oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym 
       
       

§ 6. 
 
Obwód Szkoły Podstawowej określa załącznik do Uchwały Nr XXIV/220/08 Rady Miejskiej w 
Gniewie z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Szkoły Podstawowej. 
 
                                                                     § 7. 

 
Dzieci realizujące obowiązek szkolny w oddziałach specjalnych należą do obwodów 
właściwych dla ich miejsca zamieszkania. 
 

§ 8. 
 
1.Szkoła podstawowa jest jednostką  budżetową gminy Gniew w rozumieniu ustawy o 
finansach publicznych. 
 
2.Dodatkową formą budżetową jest rachunek dochodów własnych, który może utworzyć 
dyrektor oraz Rada Miejska w Gniewie w trybie i na zasadach określonych w ustawie o 
finansach publicznych. 
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Rozdział II 
Zadania szkoły. 

 
 
      § 9 
 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie 
oraz w niniejszym statucie. 
 
      § 10. 
 
Szczegółowe zadania szkoły. 
 
1.Umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom: 

1) zamieszkałym w jej obwodzie, 
2) zamieszkałym poza jej obwodem (na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora 

szkoły), 
           3)   upośledzonym umysłowo z terenu gminy Gniew, a w miarę możliwości      
      także z gmin sąsiednich na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora. 
 
2.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej. 
 
3.Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów określonych w           
ustawie i niniejszym statucie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 
 
4.Zapewnia podtrzymanie tradycji i kultury kociewskiej oraz pomorskiej. 
 
5.Rozwija, popularyzuje i wdraża ideały życiowe Patrona Jana III Sobieskiego. 
 
6.Udziela uczniom pomocy zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi  w granicach 
określonych przez arkusz organizacyjny i plan finansowy. 
 
7.Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez: 

1) umożliwienie realizowania indywidualnego toku nauki lub indywidualnego  
programu nauki, 

2) udział w zajęciach kół, zespołów i sekcji, 
3) udział w konkursach, olimpiadach, turniejach i przeglądach zgodnie z ustawą i 

przepisami wykonawczymi oraz w granicach określonych przez arkusz 
organizacyjny i plan finansowy. 
 

8.Sprawuje opiekę nad uczniami: 
1) przebywającymi w szkole podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw oraz 

podczas zajęć pozaszkolnych, 
2) którzy ze względu na pracę rodziców lub połączenie komunikacyjne są zmuszeni 

przebywać w szkole przed lub po zakończeniu zajęć poprzez umożliwienie im 
korzystania z opieki w świetlicy, 

3) którzy ze względu na sytuację rodzinną i niedostosowanie społeczne potrzebują 
szczególnej opieki poprzez umożliwienie im korzystania ze świetlicy zajęć 
popołudniowych zgodnie z przepisami wykonawczymi oraz w granicach 
określonych przez plan finansowy. 

4) potrzebującymi szczególnej opieki ze względu na niepełnosprawność                                                         
poprzez szczególną opiekę nauczyciela wychowawcy lub wyznaczonego    
pracownika-opiekuna ( pomoc nauczyciela ). 
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9. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w budynku 
szkolnym zainstalowano monitoring. 

 
§ 11. 

 
1.Zadania szkoły są realizowane w formie zaplanowanej i usystematyzowanej działalności. 
 
2.Dyrektor szkoły opracowuje nw. dokumenty organizacyjne dotyczące realizacji   zadań: 

1) Plan pracy szkoły, który zawiera cele, zadania do realizacji, terminy i osoby       
odpowiedzialne. 

1) Szkolny zestaw programów, który zawiera numery programów. 
2) Szkolny plan nauczania, który zawiera podział godzin na przedmioty i zajęcia        

obowiązkowe w cyklu kształcenia 
5) Szkolny zestaw podręczników. 
3) Kalendarz roku szkolnego, który zawiera w  terminy: rozpoczęcia i kończenia zajęć, 

posiedzeń RP, zebrań i wywiadówek, uroczystości szkolnych itp. 
 

3.Dokumenty organizacyjne wymienione w ust. 2 zatwierdzają i opiniują organy szkoły zgodnie 
z postanowieniami rozdziału III. 
   
 

 
 

Rozdział III 
Organy Szkoły Podstawowej 

 
 

§ 12. 
 
Organami Szkoły Podstawowej są: 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej 
2) Rada Pedagogiczna 
3) Rada Rodziców 
4) Samorząd Uczniowski 

 
§ 13. 

 
Dyrektor 
 
1.Dyrektor jest jednoosobowym organem Szkoły Podstawowej i wypełnia pięć 
podstawowych funkcji jako : 

1) kierownik jednostki organizacyjnej gminy Gniew 
2) pracodawca dla zatrudnionych pracowników 
3) organ nadzoru pedagogicznego 
4) przewodniczący Rady Pedagogicznej 
5) wykonawca zadań z zakresu administracji publicznej poprzez wydawanie  

decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty. 
 

2.Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora Szkoły Podstawowej określają 
ustawy , rozporządzenia oraz przepisy wykonawcze i uchwały organów gminy wydane na ich 
podstawie. 
 
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie o systemie oświaty. 
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4. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora określa Burmistrz 
 
5. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków według zasad określonych w 
ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego. 
 

 
§ 14. 

 
1.W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 
 
2.Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i 
Burmistrza. 
 
3.Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora ustala dyrektor szkoły. 
 

§ 15. 
 
Rada Pedagogiczna 
 
1.W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji 
zadań ustawowych i statutowych. 
 
2 .W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu 
pracy. 
 
3.Przewodniczącym Rady jest dyrektor Szkoły Podstawowej. 
 
4.W zebraniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego  lub na 
wniosek Rady ( np. przedstawiciele RR, SU, PPP, sądu, policji, służby zdrowia, Rady 
Miejskiej, duszpasterstwa, organizacji społecznych). Mają oni głos doradczy. 
 
5.Uchwały Rady zapadają większością głosów w obecności co najmniej ½ członków RP. 
 
6.Zebrania Rady są protokołowane. 
 
7.Rada ustala regulamin swojej działalności. 
 
8.Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro 
osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 
9.Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej: 

4) uchwalenie zmian statutu Szkoły Podstawowej, 
5) uchwalenie regulaminu własnej działalności, 
6) uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów, 
7) zatwierdzenie programu wychowawczego 
8) zatwierdzenie planu profilaktyki 
9) zatwierdzanie planów pracy Szkoły Podstawowej wnoszonych przez dyrektora, 
10) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
11) ustalanie organizacji kształcenia i doskonalenia nauczycieli, 
12) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 
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10. Kompetencje wnioskodawcze Rady Pedagogicznej: 

1) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z 
wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub 
innego nauczyciela, 

2) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę w sprawie odwołania 
dyrektora lub innej osoby zajmującej stanowisko kierownicze, 

3) ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z odpowiednimi wnioskami do 
dyrektora, Rady Miejskiej w Gniewie lub Kuratora Oświaty w Gdańsku. 

 
11.Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej. Rada opiniuje: 

1) arkusz organizacyjny szkoły, 
2) tygodniowy rozkład zajęć, 
3) kalendarz roku szkolnego,  
4) projekt planu finansowego, 
5) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, 
6) propozycje dyrektora szkoły podstawowej w sprawie przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, 

7) kandydata do objęcia stanowiska wicedyrektora szkoły podstawowej. 
 

12.Rada Pedagogiczna wykonując obowiązki rady szkoły podstawowej zgodnie z art.52 
ustawy ma obowiązek zasięgać opinii Rady Rodziców w sprawach: 

1) projektu statutu szkoły podstawowej, 
2) innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
3) oceny sytuacji i stanu szkoły podstawowej. 
 

13.Rada Pedagogiczna posiada inne prawa kompetencyjne i opiniodawcze  wynikające  z 
odrębnych przepisów. 
 
 

§ 16. 
 
Rada Rodziców 
 
1.W szkole działa reprezentacja ogółu rodziców, która przyjmuje nazwę Rada Rodziców. 
 
2.Radę Rodziców tworzą wszyscy rodzice i prawni opiekunowie uczniów. 
 
3.Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie 
działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 
 
4.Kompetencje Rady Rodziców: 

1) występuje do dyrektora i RP z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 
szkoły, 

2) wyraża i przekazuje Burmistrzowi i Kuratorowi Oświaty  opinię na temat pracy szkoły, 
3)  występuje do Burmistrza w sytuacjach konfliktowych między Radą Rodziców               , 
 a organami szkoły, 
4)  gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, 

 5)  uchwala regulamin działalności własnej,  
 6)  uchwala program wychowawczy i program profilaktyki. 
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5.Rada Rodziców ma prawo opiniować: 
      1)  projekt statutu 
 2)  kalendarz roku szkolnego 
 3)  projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
 4)  projekty oceny sytuacji i stanu szkoły 
      5) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela. 
 
6.Rada Rodziców ma prawo do: 

1)  znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły 
2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
3) uzyskiwania informacji o planie i sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego, 
4) uzyskiwania informacji i porad pedagogicznych w sprawach wychowania 
     i dalszego kształcenia uczniów. 
 

7.Rada Rodziców może zapraszać na swoje walne zebrania dyrektora. 
 
 
 

 
      § 17. 

 
Samorząd Uczniowski. 
 
1.W szkole podstawowej działa reprezentacja ogółu uczniów, która przyjmuje nazwę 
Samorząd Uczniowski. 
 
2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. 
 
3.Głównym celem Samorządu jest reprezentowanie ogółu uczniów szkoły   podstawowej oraz 
współorganizowanie działalności społeczności uczniowskiej. 
 
4.Kompetencje Samorządu: 

1) opiniuje regulamin uczniowski i wnioskuje w sprawie jego zmiany, 
2) występuje do dyrektora szkoły podstawowej, Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców we wszystkich sprawach dotyczących uczniów. 
 

5.Samorząd Uczniowski ma prawo do: 
1)  zapoznania się z programem wychowawczym szkoły podstawowej na dany rok  
     szkolny,           
2)  organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej zgodnie z  
      własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z dyrekcją, 
3)  redagowania gazetki szkoły podstawowej, korzystania  i tablic ogłoszeń, 
3) dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszem samorządu, 
4) zwracania się do wszystkich nauczycieli o pomoc organizacyjną i merytoryczną w 

podejmowanych działaniach, 
  6)   wyboru nauczyciela opiekuna samorządu.      
       
6.Samorząd Uczniowski ma obowiązek: 

1) informować ogół uczniów o swoich planach i  zamierzeniach, 
2) przekazywać Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi informacje o podjętych 

uchwałach i wnioskach dotyczące spraw uczniów, kierować się w swojej 
działalności opinią ogółu uczniów, dbać o włączenie jak największej grupy uczniów 
do swoich działań. 
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§ 18. 
 
Współpraca, wymiana informacji  między organami szkoły i rozwiązywanie spraw spornych. 
 
1.Za współpracę, wymianę informacji i rozwiązywanie sporów między organami szkoły 
podstawowej odpowiedzialny jest dyrektor. 

 
2.Organy szkoły podstawowej przekazują do dyrektora informacje o podjętych uchwałach i 
sprawach spornych. 
 
3.Dla realizacji zadania, o którym mowa w pkt.1 dyrektor może powołać zespół doradczy w   
składzie: 

1) wicedyrektorzy szkoły podstawowej, 
2) przewodniczący zarządu RR, 
3) opiekun SU, 
4) przewodniczący rady SU, 
5) przewodniczący zespołów przedmiotowych, 
6) inne osoby ( nauczyciele, przedstawiciel organu prowadzącego, 

przedstawiciel organizacji sprawujących nadzór pedagogiczny, przedstawiciel 
związków zawodowych, inspektor bhp). 
 

4.Skład zespołu w celu rozwiązania określonej sprawy ustala dyrektor szkoły, a w 
uzasadnionych przypadkach wicedyrektor szkoły. 
 
5.Zespół wypracowuje sposoby rozwiązania spraw spornych i przedstawia         
zainteresowanym organom za pośrednictwem ich przedstawiciela lub  dyrektora. 
 
6.W przypadku braku porozumienia spór powinien zostać rozstrzygnięty przez organ 
prowadzący. 
 
 7.Zespół może także służyć radą i opinią dyrektorowi we wszystkich istotnych sprawach 
szkoły podstawowej. 
 
 
 

Rozdział IV 
Organizacja szkoły podstawowej 

 
 

§ 19. 
 
1.Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 
 
2.Szczegółowe terminy dotyczące organizacji roku szklonego oraz podział na semestry 
określa  kalendarz roku szkolnego, opracowany przez dyrektora i zaopiniowany  przez RP. 
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§ 20. 
 
1.Szczegółową informację o nauczaniu, wychowaniu i opiece w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji szkoły podstawowej opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez RP 
najpóźniej do 30 kwietnia  każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania i planu 
finansowego szkoły podstawowej.  
 
2.Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej zawiera w szczególności: 

1) wykaz liczbowy dzieci z obwodu szkoły podstawowej wg lat urodzenia, 
2) informacje liczbowe o klasach, oddziałach i uczniach, 
3) informacje liczbowe o uczniach dowożonych, dojeżdżających i dochodzących, 
4) informacje o bibliotece dotyczące zawartości liczbowej księgozbioru i czasu 

pracy, 
5) informacje o świetlicy szkolnej  i dożywianiu uczniów, 
6) wykaz pracowników pedagogicznych w tym na stanowiskach kierowniczych 

wraz z ich kwalifikacjami, 
7) wykaz przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania szkoły podstawowej i innych zajęć ( biblioteka, świetlica, 
nauczanie indywidualne, zajęcia dodatkowe), 

8) podział godzin ze szkolnego planu nauczania i innych godzin na klasy, 
przedmioty i inne zajęcia, 

9)  podział godzin wymienionych wyżej na pracowników pedagogicznych, 
10)  liczbę godzin pozostających w rezerwie do dyspozycji dyrektora, 
11)  sumę wszystkich zaplanowanych godzin, 
12)  liczbę etatów i pracowników administracji i obsługi, 
13)  treść upoważnienia do dokonywania zmian w arkuszu. 

 
3. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy. 

 
§ 21. 

 
1.Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania i programem ze szkolnego zestawu 
programu szkolnych dopuszczonych do użytku przez dyrektora. 
 
2.Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi od 18 do 26,   

1) w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20  w tym od 3 do 5 uczniów z       
niepełnosprawnością, 

2) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem lekkim od 10 do 16, 
3) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym od 6 do 8. 

 
3.Organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę dzieci  w oddziale. 
 
4.Oddziały  dzieli się na grupy na lekcjach:  

- języków obcych, 
- wychowania fizycznego, 
- informatyki. 
 

5.O liczebności grup na w/w zajęciach decyduje rozporządzenie  w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych,  warunki lokalowe, przepisy bhp i posiadane środki 
finansowe. 
 
6.Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale zwanym wychowawcą. 
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 7.W oddziale integracyjnym dyrektor zatrudnia dodatkowo nauczyciela wspomagającego. 
 
8.W oddziale dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym dyrektor 
zatrudnia pomoc nauczyciela. 

 
 

§ 22. 
 
1.Dodatkowymi jednostkami organizacyjnymi są koła, grupy i zespoły uczniów. 
 W ramach tych jednostek organizuje się: 

1) zajęcia obowiązkowe dla niektórych uczniów np.: zespoły dydaktyczno-wyrównawcze i 
specjalistyczne, 

2) zajęcia nieobowiązkowe np.: koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zespoły grupy i 
sekcje, 

3) zajęcia dla uczniów w świetlicy szkolnej, 
4) zajęcia dla uczniów w świetlicy zajęć popołudniowych. 
 

2.Dyrektor powierza prowadzenie zajęć wymienionych w ust.1 nauczycielowi – opiekunowi. 
 
3.Przeciętna liczba uczniów na zajęciach wymienionych w: 
 1) ust.1 pkt 1 wynosi od 4-8 
 2) ust.1 pkt 2 wynosi od 10-20 
 3) ust.1 pkt 3 wynosi od 20-25 
 4) ust.1 pkt 4 wynosi od 15-25 
 
4.Szczególną jednostka szkoły  są grupy uczniów tworzone doraźnie np.: grupy wycieczkowe, 
sportowe, artystyczne, które są organizowane na krótki okres. 
Liczebność tych grup i zasady  tworzenia określają : ustawa o systemie oświaty, ustawa o 
kulturze fizycznej i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie oraz wewnętrzne 
regulaminy i instrukcje wydane przez dyrektora. 
 

§ 23. 
 
Organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa 
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego z 
uwzględnieniem opinii rady pedagogicznej, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
 

§ 24. 
 
1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 
systemie klasowo-lekcyjnym. 
 
2.Uzupełniającą formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone poza 
systemem klasowo-lekcyjnym w kołach, grupach i zespołach. 
 
 

§ 25. 
 
1.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
 
2.Godzina zajęć w świetlicy szkolnej trwa 60 minut. 
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§ 26. 

 
1.Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą z 
poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą. 
2.Na terenie szkoły mogą działalność dydaktyczno-wychowawczą osoby fizyczne i prawne. 
Zgodę wydaje dyrektor po zapoznaniu się z celami i zasadami organizacyjnymi. Rozpoczęcie 
działalności wymaga zawarcia umowy. 
 
3.Na terenie szkoły działa pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. 
 
 

§ 27. 
 
Stołówka. 
 
1.Szkoła umożliwia uczniom spożycie w stołówce ciepłego posiłku. 
 
2.Zasady odpłatności i zwolnień za korzystanie z posiłku określa dyrektor po konsultacji  z 
MGOPS, pedagogiem i wychowawcami. 
 

§ 28. 
 
Świetlice. 
 
1.W szkole tworzy się stanowisko kierownika świetlicy szkolnej. 
 
2.Dla uczniów, którzy  muszą dłużej  przebywać  w szkole  ze względu na  dojazdy, szkoła 
organizuje opiekę w świetlicy. 
 
3.W wyjątkowych przypadkach uwarunkowanych dowożeniem uczniów grupa w świetlicy może 
przekraczać 25 uczniów. 
 
4.Zwolnienie ucznia z zajęć w świetlicy może nastąpić jedynie na pisemną prośbę rodzica. 
 
5.Dla uczniów, którzy ze względu na sytuację rodzinną i niedostosowanie społeczne 
potrzebują szczególnej opieki  wychowawczej szkoła organizuje zajęcia w świetlicy zajęć 
popołudniowych w ramach posiadanych środków finansowych. 
 
6.Dyrektor ustala regulamin świetlic wymienionych w ust.2,5. 
 
 

§ 29. 
 
Biblioteka. 
 
1.Biblioteka jest pracownią szkoły służącą: 
1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
2) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
3) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 
4) popularyzacji wiedzy o regionie i patronie szkoły. 
 

2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
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3.Zadania biblioteki: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów (książki, atlasy, słowniki, podręczniki, kasety, płyty, 
czasopisma, teczki tematyczne oraz materiały dotyczące regionu i patrona), 

2) umożliwienie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego uczniów, 
4) pośrednictwo w zaopatrzeniu nauczycieli w podręczniki, ćwiczenia, atlasy zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 
5) organizowanie wystaw, spotkań popularyzujących czytelnictwo, 
6) udostępnianie i popularyzowanie materiałów dotyczących regionu i patrona. 
 

4.Czas pracy biblioteki określa dyrektor. 
 
5.Pracą biblioteki kieruje nauczyciel-bibliotekarz. 
 
6.Dyrektor szkoły wydaje regulaminy i instrukcje określające realizację zadań wymienionych w 
ust.3. 
 
      § 30. 
 
Współpracę rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły w sprawach wychowania i  kształcenia 
organizuje dyrektor szkoły za pośrednictwem: 

1) organów szkoły (RR, RP), 
2) zebrań i wywiadówek, 
3) zebrań specjalistycznych poświęconych określonym sprawom z zakresu 

nauczania i wychowania. 
 

§ 31. 
 

1.W szkole mogą być tworzone zespoły nauczycieli: 
1) zespoły przedmiotowe, 
2) zespoły oddziałowe 
3) zespoły wychowawcze 
4) zespoły problemowe. 

 
2.Zespół tworzy dyrektor wniosek na nauczycieli lub z własnej inicjatywy. 
 
3.Zakres zadań zespołu określa dyrektor po konsultacji z nauczycielami – członkami zespołu. 
 
4.Przewodniczącym zespołu jest nauczyciel powołany przez dyrektora na wniosek 
członków zespołu. 
 

       
§ 32. 
 

1.Szkoła organizuje opiekę nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 
pozaszkolnych i przerw w celu zapewnienia im bezpieczeństwa. 

 
2.Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa uczniów określa ustawa o systemie oświaty i 
przepisy wydane na jej podstawie oraz inne odrębne przepisy. 
 
3.Dyrektor szkoły ustala wewnętrzne instrukcje, regulaminy dotyczące bezpieczeństwa 
uczniów. 
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Rozdział V 
Uczniowie szkoły podstawowej 

 
 

 
§ 33. 

 
1.Do szkoły przyjmuje się : 

1) do oddziałów podstawowych dzieci zamieszkałe w obwodzie,  a na prośbę 
rodziców i za zgodą dyrektora dzieci zamieszkałe poza obwodem, 

2) do oddziałów specjalnych dzieci zamieszkałe na terenie gminy Gniew, a jeżeli 
są wolne miejsca także z gmin sąsiednich. 

 
2.Przyjmowanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie i przepisach wykonawczych  
wydanych na jej podstawie. 
 
3.O przydziale dziecka do danego oddziału klasy pierwszej decyduje Komisja powołana przez 
dyrektora na każdy rok szkolny w składzie: wicedyrektor, pedagog, nauczyciele klas 
pierwszych, którzy obejmą wychowawstwo w danym roku szkolnym. 
 
4.Uczniowie przydzielani są z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1) dzieci dojeżdżające  z danej miejscowości będą uczęszczały do tej samej klasy, 
2) zachowany zostanie równy podział ze względu na płeć, 
3) zachowany zostanie równy podział na klasy uczniów z opiniami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej.  
   

 
§ 34 

 
1.Realizacja obowiązku szkolnego przez ucznia odbywa się na zasadach określonych w 
ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
 
2.Dyrektor wydaje instrukcję dotyczącą współdziałania szkoły i rodziców w sprawie realizacji 
obowiązku szkolnego. 

 
 

§ 35. 
 
Uczniowie  mogą należeć do organizacji i stowarzyszeń działających w szkole. 
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Rozdział VI 
Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

 
§ 36. 

Cele oceniania: 
 
1. Wspieranie i opisywanie rozwoju ucznia 
2. Określanie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności ucznia 
3. Klasyfikowanie 
4. Określanie stopnia opanowania standardów szkolnych 
5. Wspomaganie pracy nauczyciela poprzez ocenę efektywności kształcenia 
 
 

§ 37. 
 
Ocenianiu podlega:  
 
1. Wiedza 
2. Umiejętności 
3. Postawy  

§ 38. 
 
Ocena opisowa. 
 
1.W klasach I-III ocena klasyfikacyjna i ocena  zachowania jest oceną opisową.. 
 
2.Klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 
szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. 
 
3.W procesie oceniania uwzględnia się: 
 

1) ocenianie przez nauczyciela postępów w rozwoju dziecka  zgodne z pomiarem 
dydaktycznym, 

2) dokumentowanie pracy ucznia, 
3) wpisywanie do dziennika zajęć zintegrowanych comiesięcznych osiągnięć      

ucznia w poszczególnych edukacjach i w zachowaniu. 
 
4.W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające z indywidualnych 
koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela, jak i potrzeb danego  oddziału. 
 
 

§ 39. 
 
 
Wymagania edukacyjne. 
 
1.Na poszczególne stopnie szkolne określone są następujące wymagania edukacyjne : 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował niezbędnego minimum 
podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu w danej klasie, a braki w 
wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; nie jest  w stanie 
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nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. Braki w 
wiedzy są na tyle duże, że nie rokują  nadziei na ich usunięcie.  
 
Ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: w ograniczonym 
zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 
rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności; 
uczeń posiada poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym czasie. 
 
Ocenę dostateczną (wymagania  podstawowe)  otrzymuje  uczeń, który :  opanował 
podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się 
tego przedmiotu; rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy 
pomocy nauczyciela; potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł 
informacji; w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 
 
Ocenę dobrą (wymagania rozszerzające) otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i 
umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami 
wiedzy z danego przedmiotu nauczania; poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, natomiast zadania w stopniu 
trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; potrafi korzystać ze wszystkich podanych 
w czasie lekcji źródeł informacji; jest aktywny w czasie lekcji; opanował materiał programowy w 
stopniu zadowalającym. 
 
Ocenę bardzo dobrą (wymagania dopełniające) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny 
zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie; 
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta ze wszystkich 
dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł; potrafi również korzystając ze wskazówek 
nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji ; wykazuje się aktywną postawą w czasie 
lekcji; bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
 
Ocenę celującą (wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres 
wiedzy i umiejętności określonych przez program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija 
własne uzdolnienia; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy ; osiąga 
sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub 
posiada  porównywalne osiągnięcia. 
 
2.Ze względu na specyficzną sytuację  szkoły (duża liczba uczniów  z opinią Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 
możliwość odstąpienia od w/w kryteriów. Decyzję podejmuje i uzasadnia nauczyciel 
przedmiotu.   
 

 
§ 40. 

  
 Wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
1.Wychowawca jest zobowiązany  zapoznać nauczycieli uczących z opinią PPP. 
 
2.Nauczyciel jest zobowiązany stosować się do zaleceń opinii. 
 
3.Jeżeli jest to możliwe organizacyjnie, czas przeznaczony na prace pisemne uczniów o 
stwierdzonych dysfunkcjach, powinien być dłuższy. 
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4.Uczniowi o stwierdzonej dysleksji nauczyciel powinien przeczytać polecenia sprawdzianu, 
testu lub pracy klasowej. 
 
5.Uczeń ze stwierdzoną dysleksją nie  powinien czytać głośno na lekcji.   
 
6.Uczeń o stwierdzonej dysgrafii może pisać prace pisemne pismem drukowanym, 
na maszynie lub na komputerze. Nie podlega ocenie estetyczna strona prac pisanych 
odręcznie 
 

§ 41. 
 
 
Sposoby gromadzenia informacji o postępach ucznia. 
 
1.Ocenianie ustnych wypowiedzi ucznia w czasie lekcji wprowadzających  nowy materiał i w 
czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na 
kontrolę (kontrola ustna). 
 
2.Ocenianie wykonywania poleceń (wykonanie zadań, ćwiczeń), ustnych bądź pisemnych na 
tablicy, w zeszycie przedmiotowym. 
 
3.Ocena za pracę klasową w postaci wypracowania, dyktanda, zadań. 
 
4.Ocena za nauczycielskie  sprawdziany bądź standaryzowane  testy osiągnięć szkolnych. 
 
5.Ocena za aktywność ucznia w czasie zajęć dydaktycznych. 
 
6.Ocena za  notatki sporządzone w zeszytach przedmiotowych. 
 
7.Szacowanie wytworów pracy ucznia 
 
 
 

§ 42. 
Zasady oceniania uczniów. 
 
1.Uczniowie i rodzice znają zasady szkolnego systemu oceniania i kryteria oceniania. 
 
2.Ocenianie uczniów jest systematyczne, rzetelne, obiektywne i jawne. 
 
3.Nauczyciele stosują następującą skalę ocen: 

Stopień  Skrót literowy  Oznaczenie cyfrowe 
Celujący  cel.     6 
Bardzo dobry bdb.     5 
Dobry  db.     4 
Dostateczny dst.     3 
Dopuszczający dop.     2 
Niedostateczny ndst.     1 

 
4.W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie  - , +. 
 
5.Uczeń jest oceniany przynajmniej 4 razy w czasie semestru. 
 
6.Każdej ocenie towarzyszy komentarz słowny. 
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7.Największe znaczenie mają oceny z prac klasowych. 
 
8.Oceny z prac pisemnych powinny być zaznaczone kolorem czerwonym. 
 
9.Wyniki prac pisemnych są omawiane w ciągu 1-2 tygodni. 
 
10.Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym. 
 
11.Ocena dydaktyczna powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia, tak aby 
uwzględniała jego wkład pracy. 
 
12.Ocena dydaktyczna obejmuje wyłącznie wiedzę przedmiotową. 
 
13.Ocena powinna motywować ucznia do dalszej pracy. 
 
14.Uczniowie w wybranych obszarach są zachęcani do dokonywania samooceny efektów 
uczenia się. 
 
15.Praca klasowa trwa jedną (lub dwie w wypadku języka polskiego) godziny lekcyjne i 
obejmuje wiadomości i umiejętności z określonego działu. 
 
16.Sprawdzian trwa około 20-40 minut i obejmuje wiadomości i umiejętności z nie więcej niż 
kilku jednostek lekcyjnych. 
 
17.Kartkówka trwa nie więcej niż 10-15 minut i obejmuje wiadomości i umiejętności z ostatnich 
lekcji (1-2). 
 
18.O planowanej pracy klasowej lub sprawdzianie nauczyciel informuje uczniów z 
tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje informację ołówkiem w dzienniku lekcyjnym. 
 
19.Prac klasowych i sprawdzianów nie może być więcej niż 3 w tygodniu i 1 w ciągu dnia.  
 
20.Ustalenia w punkcie 18 i 19 nie dotyczą kartkówek. 

 
 

§ 43. 
 
Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych. 
 
1.Uczeń, który otrzymał  z pracy klasowej  (sprawdzianu trwającego godzinę lekcyjną) ocenę 
niedostateczną, ma prawo poprawić ją w terminie dwóch tygodni od otrzymania  oceny. Nie 
dotyczy to prac klasowych z języka polskiego o tematyce związanej z lekturą. 
 
2.Poprawę można pisać jeden raz. 
 
3.W przypadku otrzymania za poprawę pracy oceny niedostatecznej  stopień nie jest 
wpisywany do dziennika. 
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§ 44. 

 
Ocena z zachowania. 
 
1.Ustalając ocenę z zachowania uwzględnia się w szczególności: 

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3. dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4. dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5. dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 
6. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7. okazywanie szacunku innym osobom. 

 
2.Oceną wyjściową jest ocena dobra 
 
3.Na poszczególne stopnie szkolne określone są następujące wymagania: 
 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, którego stosunek do obowiązków  szkolnych oraz innych 
ludzi może być wzorem do naśladowania. 

 
Ocenę bardzo  dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega wszystkich postanowień 
regulaminów szkolnych  i ogólnie przyjętych norm kulturalnego współżycia, a w określonej 
dziedzinie np. kultura osobista, stosunek do nauki, udział w życiu szkoły wyróżnia się. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który przestrzega wszystkich postanowień regulaminów 
szkolnych oraz ogólnie przyjętych norm kulturalnego współżycia . 

 
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który bez większych zastrzeżeń przestrzega wszystkich 
postanowień regulaminów  szkolnych oraz ogólnie przyjętych norm kulturalnego współżycia. 
Popełnia drobne uchybienia, ale podejmuje próby poprawy.  

 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który systematycznie i w wielu punktach narusza 
postanowienia regulaminów szkolnychi nie podejmuje żadnych prób poprawy swego 
zachowania. 

  
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który  dopuszcza się któregoś z wymienionych czynów:  

1. celowo niszczy mienie, 
2. stwarza sytuacje, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych, 
3. stosuje przemoc, 
4. kradnie, 
5. szczególnie wulgarnie zachowuje się wobec nauczycieli lub kolegów. 
6. spożywa alkohol , pali papierosy, używa lub rozprowadza narkotyki na terenie 

szkoły i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę . 
Nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania. 

 
 
 

§ 45. 
 
Egzamin sprawdzający. 
 
1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają że proponowana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych  została ich zdaniem zaniżona. 
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2.Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał dwie lub 
więcej oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
 
3.Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 
zgłoszoną do dyrektora szkoły w terminie do siedmiu dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
rady pedagogicznej. 
 
4.Termin przeprowadzania egzaminu przeprowadza dyrektor, przy czym nie może to być 
termin późniejszy niż przedostatni dzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 
 
5.Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor powołuje trzyosobową komisję w 
składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako egzaminator, 
3) nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych jako członek. 
 

6.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 może być zwolniony na jego prośbę z udziału w 
pracach komisji. Na egzaminatora dyrektor powołuje wówczas innego nauczyciela tego 
przedmiotu z tej lub innej szkoły. 
 
7.Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z  wyjątkiem 
przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których 
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 
 
8.Pytania (ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza 
przewodniczący komisji. Stopień trudności musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega 
się uczeń. 
 
9.Komisja, o której mowa w ust. 5 może na podstawie przeprowadzonego egzaminu 
sprawdzającego 

1) podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, 
2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku 

egzaminu 
 

10.Z przeprowadzonego egzaminu  sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład 
komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 
stopień ustalony przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz 
zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. 
 

 
 

§ 46. 
 
Egzamin klasyfikacyjny. 
 
1. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego reguluje  Rozporządzenia  Ministra 
Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i  
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 
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§ 47. 

 
 Egzamin poprawkowy 
 
Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać 
egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
 

§ 48. 
 

1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
(roczna semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny 
 
2.Tryb i zasady postępowania reguluje  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 
sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i  sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych. 
  
 

§ 49. 
 
 

Sposoby informowania rodziców o ocenach. 
 
1.O bieżących i okresowych wynikach w nauce i zachowaniu rodzice są  informowani przez 
wychowawców klas według poniższych zasad: 

1. zebranie ogólne organizuje wychowawca klasy z rodzicami w terminie do 25 
września, 

2. wywiadówkę śródokresową  (I semestr) organizuje wychowawca klasy w terminie 
do 25 listopada, 

3. wywiadówkę okresową organizuje wychowawca klasy najpóźniej do końca 
pierwszego tygodnia po feriach zimowych, 

4. wywiadówkę śródokresową (II semestr) organizuje wychowawca klasy w terminie 
do 25 kwietnia, 

 
2.Szczegółowe harmonogramy zebrań i wywiadówek określa dyrektor. 
 
3.Wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe zebrania i spotkania w zależności od 
potrzeb. 
 
4.Wychowawcy mają obowiązek zorganizować zebranie rodziców na wniosek jednego z 
organów szkoły oraz klasowego zarządu RR. 
 
5.Na prośbę rodzica lub opiekuna dziecka wychowawca lub inny nauczyciel ma obowiązek 
udzielić informacji o dziecku w godzinach swojej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe ze względu 
na obowiązki,  wyznacza inny termin. 
 
6.Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) o   przewidywanym dla 
ucznia stopniu niedostatecznym okresowym lub rocznym.  
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7.O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych (końcoworocznych i semestralnych)  
wychowawcy informują rodziców pisemnie (wykaz ocen) na miesiąc przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej. 
 
8.Podpisane przez rodzica wykazy wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego. 
 
9.Przewidywaną ocenę z przedmiotu wpisuje ołówkiem nauczyciel  przedmiotu w odpowiedniej 
rubryce w dzienniku.  
 
10.Ocenę z zachowania wpisuje wychowawca.   
 
11.W wypadku braku potwierdzenia przyjęcia do wiadomości przewidywanych ocen przez 
rodzica wychowawca kontaktuje się  telefonicznie  i fakt ten odnotowuje w dzienniku 
lekcyjnym.  
 
12.W wypadku braku potwierdzenia przyjęcia do wiadomości przewidywanych ocen przez 
rodzica ucznia, szkoła wysyła zawiadomienie na piśmie. 
 
13.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele  
poszczególnych przedmiotów  i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o 
wystawionych ocenach. 
 
 
 

Rozdział VII 
 

Prawa i obowiązki uczniów i rodziców. 
 

 
§ 50. 

 
Prawa i obowiązki ucznia         

 
1.Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie, a przez swoich 
przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i są 
współodpowiedzialni za jego realizację. 
 
2.Uczniowie mają prawo do: 

1) właściwe zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania. 
2) opieki wychowawczej. 
3) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
4) poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej  bądź psychicznej      
5) życzliwego, podmiotowego traktowania. 
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają tym dobra innych 

osób. 
7) zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami. 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce. 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 
10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 
11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach zainteresowań  

 i innych form zajęć pozalekcyjnych. 
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych i księgozbioru 

zgodnie z obowiązującymi regulaminami. 
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13) zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole. 
14) uczestnictwa w zorganizowanych formach wypoczynku. 

 
3.Do obowiązków ucznia należy: 

1) dbałość o dobre imię szkoły, o tworzenie i wzbogacanie jej tradycji, 
2) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i innych 

formach życia  szkoły, 
3) przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 
4) poszanowanie godności osobistej kolegów, przeciwdziałanie aktom przemocy i  

chuligaństwa 
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w duchu tolerancji. 
6) odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzanych zadań, 
7) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych, 
8) dbałość o ład, porządek i dyscyplinę, 
9) przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji i wandalizmu, 
10) ochrona przyrody i dbałość o otoczenie szkoły, 
 
 

4. Na lekcjach zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu za zgodą 
nauczyciela sprawującego nad nim opiekę.  
  
 

§ 51. 
Nagrody i kary 
 
1.Uczeń może być wynagradzany za: wybitne osiągnięcia, rzetelna naukę i wzorową postawę, 
pracę na rzecz szkoły i środowiska, za odwagę i dzielność. 
 
2.Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy klasy wobec uczniów, 
2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów, nauczycieli  
3) świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 i wzorowe lub 

bardzo dobre zachowanie), 
4) w klasie VI list gratulacyjny do rodziców (świadectwo z wyróżnieniem), 
5) w klasie VI tytuł prymusa szkoły (najwyższa średnia ocen powyżej 5 i wzorowe 

lub bardzo dobre zachowanie), 
6) dyplom uznania, 
7) nagrodę rzeczową, 
8) możliwość reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym (świadectwo z 

wyróżnieniem). 
 
3.Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i obowiązujących regulaminów 
poprzez: 

1) upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, 
2) upomnienie dyrektora szkoły, 
3) naganę dyrektora szkoły i zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych, 

szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych, 
4) zakaz reprezentowania szkoły, 
5) przeniesienia do równoległej klasy z końcem semestru lub w szczególnych 

przypadkach niezwłocznie, 
6) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora. 
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4.Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach kary 
mogą być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za: 
 

1) niszczenie mienia społecznego i wandalizm, 
2) brutalność i wulgarność, 
3) kradzież,  
4) stwarzanie sytuacji będących zagrożeniem dla zdrowia lub życia 
5) palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie narkotyków. 

 
5.Szkoła informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub karze. 
 
6.Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni 
do dnia nałożenia kary (powiadomienia o karze). 
 
7. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą ucznia, pedagogiem szkolnym i opiekunem 
samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie członkami 
rady pedagogicznej rozpatruje odwołania w ciągu trzech dni i postanawia: 

1) oddalić je podając pisemne uzasadnienie, 
2) odwołać karę, 
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary na czas próby nie dłuższy niż 3 miesiące. 

 
8.Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora do rzecznika praw ucznia. 
 
9.Konsekwencją popełnionego przewinienia jest naprawienia szkody lub wyrządzonej krzywdy 
i przeproszenie. 
 
10.W przypadku zniszczenia mienia szkolnego dyrektor szkoły może zamienić zwrot kosztów 
jego naprawy na wykonanie konkretnej pracy na rzecz szkoły w godzinach wolnych od zajęć 
lekcyjnych. 
 
11.W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 

 
 

§ 52. 
 
Prawa i obowiązki rodziców 
 

1. Rodzice mają prawo do: 
1) zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły 
2) rzetelnej informacji o postępach w nauce i problemach swoich dzieci 
3) uzyskiwania pomocy, porad, wskazówek od nauczycieli i pedagoga 
4) wypowiadania się na temat jakości pracy szkoły. 
 

2. Rodzice mają obowiązek: 
1) uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą wg ustalonego harmonogramu 
2) przybycia do szkoły na prośbę wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły 
3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne i poza- 

lekcyjne, na które wyraził zgodę 
4) zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie się dziecka do zajęć 
5) usprawiedliwiania nieobecności ucznia na lekcjach w ciągu 1 tygodnia 
6) przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka 
7) ponoszenia kosztów napraw zniszczonego przez ucznia wyposażenia szkoły 
8) zapewnienia schludnego wyglądu  i noszenia przez dziecko do szkoły 

odpowiedniego stroju 
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3. W przypadku niewywiązywania się rodziców ze swoich obowiązków szkoła zawiadamia 
odpowiednie instytucje: Urząd Miasta i Gminy, Policję, Kuratora Sądowego lub Sąd 
Rodzinny. 

 
 

Rozdział VIII 
 

Kontakty z rodzicami 
 
 

§ 53. 
 

 
1. Spotkania z Rodzicami odbywają się: 
 

1) w terminach określonych w kalendarzu pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły  
2) przypadku zaistniałej potrzeby zgłoszonej przez: nauczycieli, rodziców, uczniów, organu  

prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły 
 

2. Miejscem udzielania informacji o uczniu jest wyłącznie szkoła. 
 
3. Nauczyciel nie przyjmuje Rodziców w czasie lekcji i dyżurów. 
 
4. Obecność Rodzica na zebraniach jest obowiązkowa. 
 
5. W razie nieobecności na dwóch spotkaniach szkoła wysyła wezwanie drogą służbową. 
 
6. O spotkaniach informuje pisemnie wychowawca na tydzień przed zebraniem w przyjęty w      
danej klasie sposób. Rodzic jest zobowiązany podpisem potwierdzić przyjęcie informacji do 
wiadomości. 
 

§ 54. 
 

Usprawiedliwienia i zwolnienia uczniów 
 

1. Nieobecność ucznia w szkole rodzice usprawiedliwiają pisemnie w ciągu tygodnia od 
powrotu dziecka do szkoły. 

2. Zwolnienie z zajęć następuje tylko na pisemną zgodę Rodzica. 
3. W wyjątkowych przypadkach decyzję o zwolnieniu ucznia może podjąć wychowawca 

lub dyrektor szkoły, po rozmowie telefonicznej z Rodzicem lub osobą wskazaną przez 
Rodzica. 

4. W przypadku złego samopoczucia, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z Rodzicem 
lub osobą wskazaną, która odbiera dziecko ze szkoły. 

5. W przypadku, gdy nauczyciel nie posiada wiarygodnej informacji dotyczącej przyczyny 
nieobecności ucznia w szkole, zawiadamia telefonicznie rodziców o absencji dziecka. 
Jeżeli Rodzice nie posiadają telefonu, dyrektor szkoły wysyła informację pocztą. 

6. Rodzice są zobowiązani do pozostawienia kontaktowego numeru telefonu i wskazania 
osoby upoważnionej do kontaktu ze szkołą w sytuacji, gdy nie jest możliwe 
skontaktowanie się z Rodzicami. 

7. Uczeń zwolniony przez Dyrektora szkoły z lekcji wychowania fizycznego nie 
uczestniczy w tych zajęciach, jeżeli są pierwszą lub ostatnią lekcją. 
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Jeżeli lekcja wychowania fizycznego wypada między innymi zajęciami, uczeń przebywa 
w świetlicy szkolnej. Wychowawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 
nauczyciela świetlicy. 

8.  Uczeń, który nie uczęszcza w lekcji religii, przebywa w świetlicy szkolnej, jeżeli lekcja ta  
 wypada między innymi zajęciami. 

 
§ 55. 

 
Przepływ informacji 
 
1. informacje nauczyciel – Rodzic są przekazywane: 

1) w klasach I – III w zeszytach uczniów, 
2) W klasach IV – VI w dzienniczkach. 

2. Jeżeli uczeń nie posiada dzienniczka, informację wpisuje się do zeszytu 
przedmiotowego i zawiadamia Rodziców. 

3. O zmianach w rozkładzie zajęć na dany dzień Rodzice są informowani w wyżej 
wymieniony sposób przez: 

1) w klasach I –III wychowawcę, a w razie nieobecności przez zastępującego go 
nauczyciela, 

2) w klasach IV – VI wychowawcę lub wskazanego przez wychowawcę 
nauczyciela. 

4. Rodzice mają obowiązek kontrolowania dzienniczka i podpisywania umieszczonych w 
nim informacji. 

 
§ 56. 

 
Powrót dziecka do domu 

 
1. O sposobie odbierania dzieci ze szkoły Rodzice informują wychowawcę wypełniając 

odpowiednie oświadczenie, które znajduje się w dokumentacji szkoły. 
2. Jeżeli Rodzic lub wyznaczona przez Rodziców osoba nie odbierze dziecka po lekcjach, 

uczeń przebywa w świetlicy szkolnej do czasu jej zamknięcia. 
3. Nauczyciel kończący lekcje w danej klasie kontaktuje się telefonicznie z Rodzicem i 

ustala przyczynę nieobecności osoby odbierającej dziecko. 
Uzyskane informacje przekazuje dyrektorowi i nauczycielowi świetlicy. 

4. Po zamknięciu świetlicy wyznaczony przez dyrektora nauczyciel odprowadza dziecko 
na Komisariat Policji. 

5. Uczniowie korzystający z dowozów szkolnych oczekują na autobus w świetlicy 
szkolnej. 

6. Nauczyciel świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo do momentu przekazania 
ucznia opiekunowi dowozów. 

 
§ 57. 

 
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły Rodzice kierują kolejno do: 
wychowawcy klasy 
pedagoga szkolnego 
dyrektora 
organu nadzorującego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły 

 
 
 
 
 



- 

26 

Rozdział IX 
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkoły. 

 
 

§ 58. 
 
1.W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych (nauczycieli, nauczycieli -
wychowawców, wychowawców świetlicy, bibliotekarza, katechetów i pedagoga). 
 
2.Zasady zatrudniania, zadania, odpowiedzialność, uprawnienia i sprawy pracownicze 
pracowników pedagogicznych określają: Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i 
Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 
 
3.Dyrektor określa szczegółowe zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz 
regulaminy wewnętrzne dotyczące spraw pracowniczych pracowników pedagogicznych. 
 
 

§ 59. 
 

Obowiązki nauczyciela  
 
1.Nauczyciel kierując się dobrem ucznia realizuje cele i zadania Szkoły. Prowadzi pracę 
dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a 
także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
 
2.Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 
 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ; 
2) zapewnienie higienicznych warunków pracy ; 
3) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego ; 
4) oddziaływanie w kierunku rozwoju psychofizycznego uczniów ; 
5) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów ; 
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ; 
7) dokonywanie bezstronnej i obiektywnej oceny uczniów ; 
8) poszanowanie godność osobistej  każdego ucznia ; 
9) dbanie o powierzone pomieszczenia, pomoce naukowe i sprzęt ; 
10) doskonalenie umiejętności  dydaktycznych i podnoszenie wiedzy   

merytorycznej. 
 
3.Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał rady pedagogicznej, a także zachowanie 
tajemnicy państwowej i służbowej, w tym nieujawnianie spraw omawianych na posiedzeniach 
rad, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych 
pracowników Szkoły. 
 
4.Nauczyciel zobowiązany jest do : 

1) stałej opieki i kontroli miejsc, w których prowadzi zajęcia, dostrzeżone 
zagrożenia usuwa lub niezwłocznie zawiadamia dyrekcję Szkoły ; 

2) sprawdzania obecności uczniów i odnotowywania tego faktu w dzienniku 
lekcyjnym. 

 
5.Nauczycielowi nie wolno; 

1) pozostawić ucznia bez opieki,  
2) usunąć ucznia  z pomieszczenia, w którym prowadzi zajęcia, 
3) wysyłać ucznia poza teren szkoły podczas zajęć lub przerw. 
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6.Opiekunowie pracowni informatycznej, biblioteki, świetlicy oraz pomieszczeń sportowych 
opracowują odpowiednie regulaminy zawierające zasady korzystania z urządzeń i sprzętu. 
 
7.Nauczyciele i wychowawcy realizują zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze ściśle 
współpracując z rodzicami uczniów 
       

§ 60. 
 
Obowiązki nauczyciela wychowawcy  
 
1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 
nauczycielowi uczącemu w oddziale. 
 
2.Dla zapewnienie ciągłości i skuteczności oddziaływań wychowawczych pożądane jest, aby 
jeden wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu jednego etapu edukacyjnego. 
 
3.W uzasadnionych przypadkach rodzice i uczniowie mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły 
o  zmianę wychowawcy klasy. 
 
4.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 
szczególności: 

1) organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy; 
2) kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa oraz poczucia         

odpowiedzialności za własne czyny i słowa; 
3) kształtowanie postawy miłości do Ojczyzny, poszanowania tradycji i symboli    

narodowych; 
4) kultywowanie tradycji szkolnych i działań związanych z osobą patrona; 
5) wszechstronne poznanie osobowości ucznia ; 
6) inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 
7) otaczanie szczególną opieką uczniów uzdolnionych; 
8) występowanie o pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej i losowej; 
9) rozwijanie samorządowych form życia społecznego; 
10) systematyczne kontrolowanie postępów w nauce i zachowaniu  wychowanków; 
11) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w celu koordynowania 

działań wychowawczych; 
12) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego; 
13) informowanie rodziców o wynikach w nauce, trudnościach rozwojowych i 

zachowaniu uczniów oraz organizowanie wzajemnych kontaktów; 
14) powadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej  w klasie, w tym 

opracowanie planu wychowawczego. 
 
5. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 
właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 
 

§61. 
 

1.Dyrektor określa regulaminy wewnętrzne dotyczące spraw pracowniczych pracowników 
pedagogicznych. 
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§ 62. 
 

1.W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. 
 

2.Zasady zatrudniania, zadania, odpowiedzialność, uprawnienia i sprawy pracownicze 
pracowników administracji i obsługi określa Kodeks pracy i Ustawa o pracownikach 
samorządowych oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 
 
3.Dyrektor określa szczegółowe zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz 
regulaminy wewnętrzne dotyczące spraw pracowniczych, pracowników administracji i 
obsługi. 

 
§ 63. 

 
 Strukturę organizacyjną administracji i obsługi szkoły określa schemat organizacyjny.  
 

§ 64. 
 
Dyrektor ustala regulamin pracy, który po konsultacjach określonych Kodeksie Pracy 
i ustawie o związkach zawodowych, wprowadza w życie. 
 

§ 65. 
 
Dyrektor organizuje obsługę socjalną pracowników i byłych pracowników szkoły  zgodnie z 
ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
 

§ 66. 
 
1.Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracownikom szkoły. 
 
2.Ogólne zasady dotyczące bhp pracowników określają odrębne przepisy a w szczególności 
Kodeks pracy i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie. 
 
3.Dyrektor wydaje wewnętrzne instrukcje i regulaminy dotyczące spraw bhp pracowników oraz 
organizuje służbę bhp. 
 

§ 67. 
 
Dyrektor przekazuje pracownikom informacje bieżące dotyczące organizacji pracy szkoły oraz 
spraw pracowniczych i bhp.  

 
 
 
 

Rozdział X 
 

Pieczęcie, sztandar, imię i symbole. 
 
 

§ 68. 
 
1.Szkoła używa pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku „Szkoła 
Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie”. 
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2.Szkoła używa stempla podłużnego o następującej treści: 
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie ul. Gdańska 16 kod 83-140 oraz nr 
telefonu, NIP, REGON. 
Dla celów potwierdzenia dowodów bankowych należy używać pieczęci podłużnej wg 
odmiennego wzoru. 
 
3.Szkoła może używać pamiątkowej pieczęci okrągłej i pamiątkowego stempla podłużnego. 
Wzory nawiązujące do tradycji i symboliki szkoły zatwierdza i wprowadza dyrektor. 
 
4.Organy szkoły używają pieczęci podłużnych wg wzoru: 
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Gniewie – nazwa organu 

 
§ 69. 

 
Na ścianie frontowej budynku umieszcza się tablicę z nazwą szkoły „Szkoła Podstawowa im. 
Jana III Sobieskiego w Gniewie” i tablicę z herbem Gniewu. 
 
 

§ 70. 
 
1.Szkoła posiada imię Jana III Sobieskiego nadane Uchwalą Nr VIII/41/99 Rady Miejskiej z 
dnia 9 marca 1999r. powołującej szkołę podstawową. 
 
2.Imię patrona szkoła  przejęła ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 1, która otrzymała 
imię Jana III Sobieskiego na podstawie orzeczenia KO i W  w Gdańsku dnia 23.10.1979r. 

 
§ 71. 

 
Szkoła przejęła sztandar ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 1. 

 
§ 72. 

 
1. Szkoła przejęła hymn ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 1.  
2. Autorem muzyki jest Stanisław Błoszyk, słowa napisała Lidia Apa. 
 
      

 
 

Rozdział XI 
Sprawy majątkowe, finansowe i gospodarcze 

 
 

§ 73. 
 
 

Szkoła prowadzi, gromadzi i przechowuje dokumentację (przebiegu nauczania, pracowniczą, 
finansową, gospodarczą i techniczną) zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 74. 

 
Zasady prowadzenie gospodarki środkami finansowymi, trwałymi, materiałami i towarami 
określają odrębne przepisy, a w szczególności Ustawa o finansach publicznych i Ustawa o 
rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 
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§ 75. 

 
 
Organy szkoły RR, SU i organizacje szkolne powołane przez dyrektora prowadzą 
dokumentację organizacyjną i finansową według zasad określonych przez dyrektora. 
Dokumentacja wchodzi w skład systemu kancelaryjnego i archiwum szkoły. 

 
 

§ 76. 
 
Zarząd majątkiem nieruchomym (budynki, budowle, place, boiska, ogrodzenia) może być 
powierzony dyrektorowi w zarząd  na podstawie decyzji Burmistrza. 
 
      
 
 

 
Rozdział XII 

Postanowienia końcowe 
 
 

§ 77. 
 
Statut wchodzi w życie od dnia 1 września 2007 r. (Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6 z dnia 
29 czerwca 2007 r.) 
  

§ 78. 
 
Zmiana statutu może być dokonana w trybie określonym w ustawie o systemie oświaty. 

 


