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UCHWAŁA 

RADY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 83 

w Warszawie, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 

z dnia 23 maja 2000 roku 

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

Uchwałą RS ZS nr 3 z dnia 04 listopada 2003 roku, 

Uchwałą RS ZS nr 83 z dnia 04 listopada 2004 roku, 

Uchwałą RS ZS nr 83 z dnia 08 czerwca 2006 roku, 

Uchwałą RS ZS nr 83 z dnia 07 listopada 2006 roku, 

Uchwałą RS ZS nr 83 z dnia 04 czerwca 2007 roku, 

Uchwałą RS ZS nr 83 z dnia 03 czerwca 2008 roku, 

Uchwałą RP ZS nr 83 z dnia 23 października 2008 roku, 

Uchwałą RP ZS nr 83 z dnia 17 marca 2010 roku, 

Uchwałą RP ZS nr 83 z dnia 26 czerwca 2010 roku, 

Uchwałą RP ZS nr 83 z dnia 17 listopada 2010 roku, 

Uchwałą RP ZS nr 83 z dnia 12 lutego 2014 roku. 
 

 

Na podstawie artykułu 50 ustęp 2 punkt 1 i artykułu 60 ustęp 1 Ustawy z dnia 

7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku nr 256, pozycja 

2572 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. nr 61, pozycja 624 z późniejszymi zmianami),  

działając z upoważnienia i w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej nr 152 

imienia Marii Dąbrowskiej w Warszawie i społeczności Gimnazjum Sportowego nr 17 

w Warszawie, to jest Uczniów, Ich Rodziców i Nauczycieli,  

przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański system 

wartości, osiągnięcia współczesnych nauk pedagogicznych i zobowiązania wynikające 

z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych oraz Konwencji Międzynarodowej o Prawach Dziecka
1
, 

na podstawie projektu przyjętego Uchwałą nr 14/99-00 z dnia 10 maja 2000 roku 

i przedłożonego przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 3 w Warszawie 

                                                 
1
 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. 

pozycja 526 i 527) 
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UCHWALA SIĘ 

STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ nr 83 

w Warszawie 

Rozdział I. WSTĘP, POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1.  Zespół Szkół nr 83 w Warszawie, zwany dalej Zespołem, działa na podstawie: 

       a) Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2004 roku nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami); 

       b) Aktu Założycielskiego wydanego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 

w dniu 12 maja 1999 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Warszawa – Centrum 

nr 138/VIII/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku, zmienionym Aktem Założycielskim 

stanowiącym Załącznik nr 18 do uchwały nr XXX/635/2004 Rady m. st. Warszawy 

z dnia 27 maja 2004 roku zmienionej uchwałą nr XXXVII/846/2004 Rady m. st. 

Warszawy z dnia 16 września 2004 roku; 

       c) niniejszego Statutu. 

 § 2.  Siedziba Zespołu znajduje się w Warszawie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 4. 

 § 3.  W skład Zespołu wchodzą: 

       a) Szkoła Podstawowa nr 152 imienia Marii Dąbrowskiej w Warszawie;  

       b) Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie. 

 § 4.  Celem połączenia szkół wymienionych w § 3 w Zespół jest zapewnienie optymalnych 

warunków do realizacji zadań określonych w statutach poszczególnych placówek, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich wielkości, warunków lokalowych i zadań wynikających 

z § 6. 

 § 5.  Misję Zespołu oraz szkół wchodzących w jego skład określa Załącznik nr 1 do Statutu 

Zespołu. 

 § 6.  Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu prowadzi oddziały sportowe. Założenia 

programowo organizacyjne szkolenia sportowego w Zespole Szkół nr 83 w Warszawie 

określa Załącznik nr 2 Statutu Zespołu. 

 § 7.  Szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi. Organem prowadzącym 

szkoły jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki 

Kurator Oświaty. 

 § 8.  Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada własny statut będący integralną 

częścią Statutu Zespołu. Przepisy Statutu Zespołu odnoszą się do wszystkich szkół 

wchodzących w jego skład i mają pierwszeństwo przed zapisami statutów poszczególnych 

szkół. 

 § 9.  Pracownikami Zespołu są osoby zatrudnione, w co najmniej jednej ze szkół 

wchodzących w skład Zespołu lub w Zespole jako całości. Pracownicy administracji 

i obsługi świadczą pracę według odpowiednich przydziałów obowiązków na rzecz 

wszystkich placówek wchodzących w skład Zespołu niezależnie od miejsca formalnego 

zatrudnienia. 

 § 10.  Zespół jest jednostką budżetową finansowana przez organ prowadzący. Szkoły 

wchodzące w skład Zespołu realizują oddzielne plany finansowe przygotowywane 

zgodnie z odrębnymi przepisami. Przepis powyższy nie dotyczy planów finansowych tak 

zwanych środków specjalnych oraz środków pozostających w dyspozycji Rady Zespołu 

Szkół. 



STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ nr 83 w  Warszawie 

3/50 

 § 11.  Majątek każdej ze szkół wchodzi w skład majątku Zespołu. Każda z placówek może 

w celu realizacji swoich celów statutowych korzystać z majątku całego Zespołu. Każda 

ze szkół wchodzących w skład Zespołu prowadzi własne księgi inwentarzowe. Zasady 

prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

Rozdział II. ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 

 § 12.  Organami Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie są: 

       a) Dyrektor Zespołu Szkół; 

       b) Rada Pedagogiczna; 

       c) Rada Rodziców; 

       d) Samorząd Uczniowski. 

 § 13.  Tryb powoływania i odwoływania oraz okres pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu 

określają przepisy ustawy o systemie oświaty. Obowiązki, zakres odpowiedzialności 

i uprawnienia dyrektora szczegółowo określono w §§ 14 – 16 oraz w  Załączniku nr 3 

do Statutu Zespołu. 

 § 14.  Dyrektor Zespołu Szkół wydaje zarządzenia wewnętrzne i postanowienia oraz decyzje 

obowiązujące całą społeczność szkolną, w szczególności nauczycieli, pracowników 

niebędących nauczycielami oraz uczniów w sprawach: 

       a) realizacji zaleceń wynikających z odrębnych przepisów prawa, sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły; 

       b) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki na terenie 

placówki; 

       c) określania zakresu obowiązków pracowników; 

       d) ochrony mienia i majątku będącego w dyspozycji szkół wchodzących w skład zespołu 

oraz zapewnienia ich właściwego i efektywnego użytkowania; 

       e) powoływania szkolnych komisji rekrutacyjnych i określania ich zadań; 

       f) rozpatrywania odwołań od postanowień szkolnych komisji rekrutacyjnych w sprawie 

odmowy przyjęcia ucznia do szkoły; 

       g) innych ważnych dla funkcjonowania placówki kwestiach. 

 § 15.  Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo zlecania zadań niezbędnych do właściwej realizacji 

celów statutowych podległych placówek, wydawania poleceń uczniom oraz poleceń 

służbowych pracownikom jak i zarządzeń porządkowych obowiązujących na terenie szkół 

wchodzących w skład zespołu. 

 § 16.  Dyrektor Zespołu Szkół pełni przewidziane przepisami prawa pracy obowiązki 

kierownika zakładu pracy (pracodawcy) dla pracowników szkół wchodzących w skład 

Zespołu.  

 § 17.  W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

       a) Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół do spraw ogólnych pedagogicznych i sportowych;  

       b) Kierownika Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 152 imienia Marii Dąbrowskiej 

w Warszawie. 

 § 18.  Dyrektor Zespołu Szkół powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje kierownicze 

w Zespole na czas nie dłuższy niż do końca swojej kadencji zgodnie z odrębnymi 

przepisami oraz ustala dla nich zakres obowiązków i deleguje uprawnienia. Zakresy 

obowiązków osób sprawujących funkcje kierownicze w szkole podaje się do wiadomości 

Rady Pedagogicznej.  

 § 19.  Rada Pedagogiczna Zespołu jest jego kolegialnym organem w zakresie realizacji 

statutowych zadań szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Tryb pracy, zadania 

i kompetencje Rady Pedagogicznej Zespołu szczegółowo określa Załącznik nr 4 

do Statutu Zespołu. Rada Pedagogiczna Zespołu wykonuje wszelkie zadania przewidziane 

dla rady szkoły w odrębnych przepisach.  
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 § 20.  (skreśla się) 

 § 21.  W zespole szkół działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców 

uczniów. Tryb powoływania, skład, kompetencje i zasady pracy Rady Rodziców 

określono w Załączniku nr 6 do Statutu Zespołu. w przypadku niepodjęcia działalności 

(poza wyborem reprezentacji rodziców do Rady Zespołu Szkół) przez Radę Rodziców jej 

uprawnienia i kompetencje realizuje Rada Zespołu Szkół. 

 § 22.  Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół tworzą z mocy prawa Samorząd Uczniowski. 

Zasady wyłaniania i funkcjonowania organów Samorządu oraz zakres jego zadań 

i uprawnień określa regulamin zatwierdzany przez ogół uczniów (od klas czwartych 

szkoły podstawowej) w drodze referendum i stanowiący Załącznik nr 7 do Statutu 

Zespołu. 

 § 23.  W Zespole Szkół mogą działać – z wyjątkiem partii i organizacji politycznych – 

związki zawodowe oraz organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół wchodzących w skład 

Zespołu. Zgodę na podjęcie działalności oraz ustalenie jej warunków przez wyżej 

wymienione stowarzyszenia i organizacje wydaje Dyrektor Zespołu po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie oraz Rady Rodziców. 

 Rozdział III. POZOSTAŁE PRZEPISY WSPÓLNE dla SZKÓŁ WCHODZACYCH 

w SKŁAD ZESPOŁU 

 § 24.  W szkołach wchodzących w skład Zespołu obowiązują wewnątrzszkolne systemy 

zapewniania jakości. Wewnątrzszkolne systemy zapewniania jakości w poszczególnych 

obszarach pracy szkół uchwala Rada Pedagogiczna ZS nr 83 na wniosek Dyrektora 

Zespołu.  

 § 25.  Szkoły wchodzące w skład Zespołu zapewniają pełne bezpieczeństwo 

oraz higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim uczniom oraz pracownikom. Zadanie 

powyższe ma absolutny priorytet przed wszystkimi innymi celami i zadaniami szkół 

wchodzących w skład Zespołu. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy i nauki realizuje się między innymi poprzez: 

       a) zapewnienie stałej opieki pedagogicznej wszystkim uczniom szkół wchodzących 

w skład Zespołu przez cały czas znajdowania się ich pod opieką szkoły (zajęcia lekcyjne 

i pozalekcyjne, przerwy międzylekcyjne, wycieczki i inne wyjazdy, w tym tak zwane 

„białe” i „zielone szkoły” oraz obozy sportowe, inne imprezy odbywające się poza szkołą, 

a także przejazdy do miejsca ich odbywania się z miejsca zbiórki i z powrotem); 

       b) spełnianie wszystkich wymogów określonych odrębnymi przepisami prawa (głównie 

w dziedzinie BHP); 

       c) stałe doskonalenie umiejętności pedagogicznych i wychowawczych nauczycieli, 

w tym szczególnie ich umiejętności komunikacyjnych i mediacyjnych; 

       d) systematyczne diagnozowanie sytuacji wychowawczej w placówce w tym wczesne 

rozpoznawanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń;  

       e) opracowywanie i efektywną realizację programów wychowawczych 

i profilaktycznych; 

       f) okresowe przeglądy warunków pracy i nauki; 

       g) objęcie części budynku szkolnego i części terenu boiska stałym nadzorem monitoringu 

wizyjnego (telewizja przemysłowa CCTV). 

 § 26.  Szkoły wchodzące w skład Zespołu opracowują strategie działań wychowawczych, 

zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem, która uwzględnia w szczególności: 
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       a)  systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli; 

       b) określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; 

       c) procedury postępowanie w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze 

środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób 

podejmujących interwencję; 

       d) współpracę z rodzicami i innymi instytucjami w zakresie działań wychowawczych 

i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych; 

       e) aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach 

umożliwiających alternatywne wobec zachowań ryzykownych zaspokajanie potrzeb 

psychicznych i społecznych; 

       f) edukację rówieśniczą; 

       g) wspieranie uczniów zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej 

wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności; 

       h) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych 

problemów uczniów oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach 

zagrożenia uzależnieniem; 

       i) dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 

wychowawczych i zapobiegawczych. 

 § 27.  Szkoły wchodzące w skład zespołu mogą, w miarę możliwości kadrowych 

i organizacyjnych, podejmować inicjatywy o charakterze oświatowym, kulturotwórczym, 

sportowym i opiekuńczym na rzecz społeczności lokalnej, jeżeli nie powoduje to 

obniżenia jakości podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkół wchodzących w skład zespołu. 

 § 28.  Szkoły wchodzące w skład Zespołu stosują regulacje prawne dotyczące oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów ustalane przez Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu oraz przepisy Wewnątrzszkolnego Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania 

i Promowania Uczniów w ZS nr 83 stanowiące Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu. 

 § 29.  Obowiązki i uprawnienia nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w szkołach wchodzących w skład Zespołu określa Załącznik nr 9 

do Statutu Zespołu. 

 § 30.  W Zespole tworzy się bibliotekę szkolną będącą ogólnoinformacyjną pracownią 

służącą społecznościom szkół wchodzących w skład Zespołu i stanowiącą jego integralną 

część. Cele i zadania biblioteki szkolnej oraz obowiązki nauczyciela – bibliotekarza 

określono w Załączniku nr 10 do Statutu Zespołu. 

 § 31.   Prawa i obowiązki uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu oraz przepisy 

porządkowe obowiązujące na terenie placówki określa Regulamin wewnętrzny szkół 

wchodzących w skład Zespołu stanowiący Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu. 

 § 32.  Szczególne prawa i obowiązki uczniów oddziałów sportowych określa Kodeks Ucznia 

– Sportowca stanowiący Załącznik nr 12 do Statutu Zespołu. 

 § 33.  W przypadku naruszenia praw ucznia, nieprzestrzegania jakichkolwiek przepisów 

prawa lub wystąpienia innych istotnych uchybień w pracy placówki uczeń lub jego 

Rodzice/Opiekunowie mogą złożyć skargę do Dyrektora Zespołu Szkół w formie ustnej 

bądź pisemnej. Skarga powinna być złożona w możliwie najkrótszym czasie od powzięcia 

wiadomości o zaistniałym zdarzeniu. Dyrektor Zespołu Szkół ma obowiązek 

ustosunkować się do skargi w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej złożenia w formie 

ustnej jeżeli skarga została złożona ustnie, bądź pisemnej, jeżeli skarga została złożona 

na piśmie. Niniejszy przepis nie ogranicza, szczególnie w przypadku spraw o mniejszej 
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wadze, prób bezpośredniego rozwiązywania sporów w drodze mediacji z nauczycielem, 

wychowawca klasy bądź pedagogiem szkolnym. 

 § 34.  Pracę administracji i obsługi szkoły organizuje i nadzoruje Kierownik Gospodarczy 

Zespołu Szkół, który w szczególności odpowiada za prowadzenie ksiąg inwentarzowych 

oraz za magazyn. 

 § 35.  Liczbę i rodzaj stanowisk pracowników administracji i obsługi dostosowuje się 

do potrzeb placówek wchodzących w skład Zespołu i do możliwości finansowych. 

 § 36.  Pracę wspólnego sekretariatu szkół wchodzących w skład Zespołu organizuje 

i prowadzi Sekretarz Zespołu Szkół, do którego obowiązków należy w szczególności: 

       a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji obowiązku szkolnego; 

       b) prowadzenie archiwów szkół wchodzących w skład Zespołu; 

       c) przygotowywanie dokumentów, pism urzędowych i prowadzenie korespondencji; 

       d) opieka nad pieczęciami urzędowymi; 

       e) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych; 

       f) obsługa kasowa szkoły – w zakresie ustalonym w przydziale obowiązków. 

 § 37.  W zespole Szkół prowadzi się stołówkę szkolną celem umożliwienia uczniom 

spożycia za odpłatnością gorącego posiłku (w miarę możliwości pełnego obiadu) w ciągu 

dnia. Zasady funkcjonowania, odpłatności za posiłki oraz Regulamin stołówki określa 

Dyrektor Zespołu w drodze zarządzenia.  

Rozdział IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 § 38.  Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących 

w jego skład, zawierającą jego nazwę. 

 § 39.  Statuty Zespołu Szkół i placówek wchodzących w jego uchwala Rada Pedagogiczna 

Zespołu Szkół.  

 § 40.  Uchwalone projekty Statutów przedstawia się organowi prowadzącemu celem 

stwierdzenia zgodności ich zapisów z przepisami obowiązującego prawa. Rada 

Pedagogiczna Zespołu Szkół zobowiązana jest wprowadzić do statutów poprawki 

zalecone przez organ prowadzący. 

 § 41.  Tracą moc dotychczasowe uregulowania dotyczące statutów szkół wchodzących 

w skład Zespołu. 

 § 42.  Tracą moc wszelkie zarządzenia i uregulowania wewnętrzne obowiązujące w szkołach 

wchodzących w skład Zespołu w części sprzecznej z ustaleniami statutów. 

 § 43.  Statut Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  
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Załącznik nr 1  

do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

M  I  S  J  A 

Zespołu Szkół nr 83 

w Warszawie, ulica Powstańców Wielkopolskich 4 

Zespół Szkół nr 83 w Warszawie tworzą publiczne szkoły prowadzone 

przez jednostkę samorządu terytorialnego: 

 Szkoła Podstawowa nr 152 imienia Marii Dąbrowskiej w Warszawie; 

 Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie. 

Celem połączenia wymienionych szkół w Zespół jest zapewnienie optymalnych 

warunków do realizacji zadań określonych w statutach poszczególnych placówek, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich wielkości, warunków lokalowych i zadań wynikających 

z prowadzenia oddziałów sportowych. w obszarze szkolenia sportowego szkoły wchodzące 

w skład Zespołu ściśle współpracują z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym nr 7. 

Podstawy teoretyczno – filozoficzne. 

Kształcenie, wychowanie i opieka prowadzone w szkołach wchodzących w skład Zespołu 

oparte są na: 

 filozoficznych zasadach personalizmu
2
; 

 podstawowych założeniach psychologii humanistycznej
3
; 

 zasadzie pomocniczości
4
. 

Proces dydaktyczny prowadzony jest w systemie klasowo – lekcyjnym, dla zapewnienia 

jego efektywności podejmowane są starania w celu zapewnienia możliwie małej (około 20 

osób) liczebności oddziałów. 

Programy oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych. 
Programy oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych opracowywane i realizowane 

przez społeczności poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu powinny 

koncentrować się na następujących kwestiach: 

                                                 
2
 Podstawowe założenia personalizmu sformułował we Francji w latach trzydziestych E. Mounier): człowiek jest 

osobą, jednością duszy i ciała, stworzoną do życia we wspólnocie, mającą wolność wyboru, przeznaczeniem 

człowieka jest wykroczenie poza granice własnego „ja”. Personalizm podkreśla niepowtarzalny walor OSOBY 

(jako jednostkowego, całkowitego i samoistnego podmiotu cielesno – duchowego zdolnego działać w sposób 

rozumny, dobrowolny i społeczny w celu ubogacenia siebie i innych ludzi w zakresie prawdy i dobra) i jej 

nadrzędność względem wszelkich wartości materialnych oraz struktur społecznych i ekonomicznych, które 

winny być podporządkowane dobru osoby ludzkiej i służyć jej rozwojowi przy pełnym poszanowaniu wolności; 

osoba ludzka winna być zawsze traktowana jako podmiot i cel, a nie jako przedmiot czy narzędzie działania 

lub środek do celu. Personalizm broni autonomii i godności człowieka, przeciwstawiając się w pewnym stopniu 

cywilizacji konsumpcyjnej (pierwszeństwo „być” niż „mieć”). 
3
 Kierunek w psychologii współczesnej zapoczątkowany w USA w latach sześćdziesiątych przez A. Maslow’a 

i C. Rogersa. Niezmienna natura ludzka wydaje się raczej „dobra niż zła”, rozwijanie osobowości polega 

na realizacji potencjalnych możliwości jednostki, przezwyciężanie trudności ma wartość twórczą w rozwoju 

osobowym; twórcy kierunku podkreślają konieczność bezwarunkowej akceptacji osoby (nie czynów) 

wychowanka oraz konieczność empatii i autentyczności ze strony nauczyciela – wychowawcy. 
4
 Szkoła pełni funkcję pomocniczą, wspomagając rodziców, rodzinę, prawnych opiekunów dzieci w codziennej 

pracy wychowawczej, w kształtowaniu osobowości dziecka  czy młodego człowieka. Bardziej samodzielna rola 

przysługuje nauczycielom w ściśle dydaktycznej części procesu rozwoju, ale i tu działają oni niejako na zlecenie 

i z upoważnienia rodziców, władza wychowawcza szkoły wynika z i jest przedłużeniem władzy rodzicielskiej. 
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 tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i życzliwości, rozwijanie poczucia wspólnoty 

w całej społeczności szkolnej (ten punkt zamierzeń wychowawczych dotyczy nie tylko 

uczniów); 

 kształtowanie odpowiedzialności za siebie i kolegów, wywiązywania się z coraz 

poważniejszych zadań, rozwijanie obowiązkowości, w tym odpowiedzialności za słowo; 

 kształtowanie właściwie rozumianych postaw tolerancji; nauka wyraźnego odróżniania 

ocen osób (czego robić nie należy) od ocen ich czynów, postaw i poglądów; 

 przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

problemów na szczeblu społeczności szkolnej; 

 uświadomienie konieczności reagowania na zło, dyskryminację, dokuczanie słabszym; 

rozwijanie postaw altruistycznych – gotowości do niesienia pomocy innym; radzenie 

sobie w sytuacjach trudnych, w tym umiejętność skutecznego szukania pomocy 

w przypadkach różnych zagrożeń, stania się ofiarą przemocy itp.; 

 kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów dochodzących ze świata 

zewnętrznego, umiejętnego korzystania ze źródeł informacji, środków społecznego 

przekazu i dóbr kultury; 

 rozwijanie postaw patriotycznych, miłości do Ojczyzny, jej dziedzictwa kulturowego 

i przeszłości, przy jednoczesnym szacunku dla innych kultur oraz wspieraniu poczucia 

wspólnoty z europejską cywilizacją łacińską; 

 przygotowanie do życia w rodzinie, właściwego wypełniania ról dziecka a w przyszłości 

matki lub ojca w oparciu o tradycyjny system wartości; 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, szacunku dla naturalnego 

środowiska człowieka i świadomości ograniczoności jego zasobów; 

 zapobieganie szeroko rozumianym patologiom poprzez realizację - własnymi siłami jak 

i przy zaangażowaniu specjalistów z zewnątrz - zaplanowanych programów i projektów 

profilaktycznych; 

 kształtowanie wrażliwości uczniów na piękno i bogactwo języka polskiego, w tym 

szczególne zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi oraz słownictwo jakim młodzi 

ludzie posługują się na co dzień. 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 152 

imienia Marii Dąbrowskiej 

w Warszawie. 

 Szkoła Podstawowa nr 152 imienia Marii Dąbrowskiej w Warszawie, istniejąca 

od 1 września 1970 roku, jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową, przyjmującą 

wszystkie dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz, 

w miarę możliwości spoza obwodu szkoły, w szczególności te bardziej zainteresowane 

zwiększoną aktywnością fizyczną i uprawianiem sportu. 

 Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego
5
, szczególną uwagę zwracając, w pierwszym etapie kształcenia, na adaptację dzieci 

w szkole jako miejscu przyjaznym, wychowaniu do obowiązkowości i nauce „bycia 

uczniem”.  

Drugi etap edukacyjny powinien stać się okresem szczególnie intensywnego rozwoju 

aktywności poznawczej dziecka. Celem działalności dydaktycznej szkoły, począwszy od tego 

etapu jest wyposażenie ucznia w komplet umiejętności i - w mniejszym stopniu - wiadomości 

koniecznych na dalszych etapach kształcenia i w późniejszym życiu oraz zaspokajanie 

                                                 
5
 Określonej aktualnym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty 
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i wykorzystywanie naturalnej, wrodzonej u każdego dziecka i młodego człowieka ciekawości 

świata.  

Cały proces dydaktyczny musi być ukierunkowany na wyposażanie ucznia 

w tzw. kompetencje kluczowe: 

 planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się; 

 skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach; 

 efektywne współdziałanie w zespole; 

 rozwiązywanie problemów w twórczy sposób; 

 wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, najczęściej wskazanych przez nauczyciela 

oraz efektywne i sprawne posługiwanie się technologią informacyjną i urządzeniami 

przetwarzającymi informacje, w tym komputerem. 

 odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz nabycie potrzebnych w tym względzie 

doświadczeń i nawyków.  

 

Od 1973 roku prowadzimy oddziały sportowe przygotowujące dzieci do aktywnego 

uprawiania sportu. Założenia programowo - organizacyjne oraz strukturę szkolenia 

sportowego w Szkole Podstawowej nr 152 imienia Marii Dąbrowskiej w Warszawie określa 

Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu. 

Szkoła powinna zapewniać szybkie rozpoznawanie oraz pełną, w miarę możliwości, 

diagnozę przyczyn wszelkich trudności szkolnych tak w zakresie zaburzeń procesów 

poznawczych, jak i zachowania się uczniów. Szkoła ma obowiązek wskazać, a w miarę 

możliwości zorganizować tym uczniom i - w miarę potrzeby ich rodzinom udział w różnych 

formach dostępnej pomocy specjalistycznej
6
. 

GIMNAZJUM SPORTOWE nr 17 

w Warszawie 

Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie zostało powołane 1 września 1999 roku w celu 

zapewnienie kształcenia na szczeblu gimnazjalnym młodzieży intensywnie uprawiającej 

różne dyscypliny sportowe w warunkach umożliwiających pogodzenie zdobywania wiedzy 

i umiejętności na wysokim poziomie ze znaczącą aktywnością sportową; wykorzystanie 

w godzinach przedpołudniowych bazy treningowej MOS nr 7 i własnej oraz wysoko 

wyspecjalizowanej kadry nauczycieli. 

Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie jest gimnazjum publicznym kształcącym 

młodzież w trzyletnim cyklu kształcenia w oddziałach sportowych, do którego rekrutacja 

uczniów odbywa się na zasadach określonych w Statucie Gimnazjum. 

Założenia programowo – organizacyjne oraz strukturę szkolenia sportowego 

w Gimnazjum Sportowe nr 17 w Warszawie określa Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu. 

W zakresie dydaktyki podstawowym zadaniem jest pełna realizacja podstawy 

programowej kształcenia ogólnego
7
. Zasadniczym celem kształcenia jest zapoznanie 

młodzieży z aktualnymi podstawami wszystkich dziedzin współczesnej aktywności 

człowieka, między innymi w obszarze religii, kultury i sztuki oraz najważniejszych dziedzin 

nauki i techniki w powiązaniu ich z życiem codziennym. w konsekwencji uczeń powinien być 

w stanie w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum skrystalizować swoje również pozasportowe 

zainteresowania i wybrać właściwy kierunek kształcenia ponadgimnazjalnego, być dobrze 

                                                 
6
 zajęcia reedukacyjne, logopedyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, pomoc poradni psychologiczno – 

pedagogicznej i zdrowia psychicznego i tym podobne. 
7
 Patrz przypis nr 5. 
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przygotowany do kontynuowania nauki w dowolnie wybranej przez siebie szkole 

ponadgimnazjalnej. 

Codzienna praca dydaktyczna musi być, podobnie jak w szkole podstawowej, 

ukierunkowana na wyposażanie ucznia w tzw. kompetencje kluczowe: 

 planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, w tym wyrobienie nawyków 

i potrzeby edukacji permanentnej oraz samodzielnego wytyczania kierunków tego 

kształcenia; 

 skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach – w tym osiągnięcie umiejętności 

pełnej, w miarę sprawnej zdolności porozumiewania się w języku angielskim, 

traktowanego w Gimnazjum Sportowym nr 17 jako podstawowy język obcy; 

 efektywne współdziałanie w zespole; 

 rozwiązywanie problemów w twórczy sposób; 

 poszukiwanie, porządkowanie i krytyczne wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

oraz efektywne i sprawne posługiwanie się technologią informacyjną i urządzeniami 

przetwarzającymi informacje, w tym komputerem; 
 odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki oraz nabycie potrzebnych w tym względzie doświadczeń 

i nawyków. 

 

Gimnazjum powinno zapewniać szybkie rozpoznawanie oraz pełną, w miarę możliwości 

diagnozę przyczyn wszelkich trudności szkolnych tak w zakresie zaburzeń procesów 

poznawczych, jak i zachowania się uczniów. Gimnazjum ma obowiązek, w ramach swoich 

możliwości, udostępnić tym uczniom i – w miarę potrzeby - ich rodzinom pomoc 

specjalistyczną w różnych formach
8
. 

                                                 
8
 pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznej i zdrowia psychicznego, ewentualnie zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze. 
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Załącznik nr 2 

do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACJNE 

SYSTEMU SZKOLENIA SPORTOWEGO 
w ZESPOLE SZKÓŁ nr 83 w WARSZAWIE 

 

Do osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego potrzebna jest wieloletnia, starannie 

zaplanowana i dobrze zorganizowana praca. Sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie 

gimnazjum to czas szczególnie sprzyjający efektywnemu szkoleniu zawodników. 

Odpowiednio prowadzone zajęcia, dobra baza sportowa i wysoko kwalifikowana kadra 

trenerska stanowią niezbędne warunki do osiągnięcia tego celu. Spełniając je mamy wszelkie 

dane do rozbudzenia zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz wciągnięcia 

jak największej liczby młodych ludzi do regularnego uprawiania sportu na możliwie wysokim 

poziomie. w naszej pracy pragniemy współdziałać ze wszystkimi instytucjami 

i organizacjami, które za cele swojej pracy stawiają podwyższanie stanu zdrowia, sprawności 

fizycznej lub organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, bądź sprawy oświaty 

i wychowania należą do ich statutowych obowiązków
9
. 

Przedstawiona struktura organizacyjna oraz program szkoleniowy mają na celu 

perspektywiczne przygotowanie uczniów do uprawiania sportu na jak najwyższym poziomie 

i zakładają: 

a) rozwój takich cech psychicznych jak: wytrwałość, stanowczość, odporność psychiczna 

(w tym na stresy), staranność, dokładność, odpowiedzialność za siebie i kolegów 

z drużyny oraz wykształcenie dobrej orientacji, wyobraźni przestrzennej i ruchowej itp.; 

b) wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego 

ucznia; 

c) przygotowanie zawodników o wysokich kwalifikacjach do reprezentowania szkoły, 

dzielnicy, miasta, województwa, Polski, oraz dalszego, ewentualnego szkolenia w klubach 

sportowych; 

d) przygotowanie młodzieżowych instruktorów i sędziów społecznych dla określanych 

dyscyplin sportowych; 

e) kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

Struktura organizacyjna procesu szkolenia dostosowana jest do możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz etapów kształcenia wprowadzonych Zarządzeniem 

MENiS w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jest ono prowadzone 

w oparciu o autorski program nauczania wychowania fizycznego obowiązujący w oddziałach 

sportowych szkół wchodzących w skład Zespołu. Zawiera on treści merytoryczne, 

metodyczno – organizacyjne wskazówki do pracy, opisuje formy i zakres szkolenia 

na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz określa zadania stawiane przed nauczycielem 

– trenerem i zawodnikiem. 

Każdy etap szkolenia rozpoczyna kwalifikacja wstępna. Uczeń może zostać przyjęty 

do klasy sportowej jeżeli spełnia kryteria ustalone przez nauczycieli trenerów w porozumieniu 

                                                 
9
 najważniejszych współpracowników i sojuszników upatrujemy w: organach i jednostkach  samorządu 

terytorialnego, Szkolnym Związku Sportowym, okręgowych związkach sportowych, klubach sportowych 

(w tym MOS Nr 7), innych jednostkach i urzędach samorządowych i rządowych. 
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z Dyrektorem Zespołu Szkół. Podstawą prognozowania uzdolnień powinny być stosunkowo 

stabilne cechy, które w niewielkim zakresie poddają się wpływom treningu i w znacznym 

stopniu określane są czynnikami genetycznymi. Ich poziom przede wszystkim zależy 

od wrodzonych uzdolnień, dlatego już w pierwszych latach zajęć można określić po kim 

można spodziewać się osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego w przyszłości. 

 Procesowi szkolenia towarzyszy ciągła selekcja; wymaga ona stosowania takiego 

zasobu ćwiczeń, aby kandydat na zawodnika mógł odnaleźć swoją drogę w sporcie nie tylko 

w jednej dyscyplinie, lecz miał możliwość wyboru zgodnie z rozwojem talentu ujawnionym 

w toku szkolenia. 

Droga rozwoju młodego zawodnika jest w dużym stopniu zależna od wpływu 

nauczyciela- trenera, który powinien traktować każdy rok pracy szkoleniowo-treningowej 

jako ogniwo na drodze rozwoju osobowości i uzdolnień zawodnika oraz uzyskania 

mistrzostwa sportowego. Uczeń pragnący iść tą drogą musi być gotowy do szczególnie 

intensywnej pracy i poddania się rygorom obowiązującym ucznia klasy sportowej. Strukturę 

i zadania szkolenia na poszczególnych etapach szczegółowo opisuje autorski program 

nauczania wychowania fizycznego w klasach sportowych. 
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Załącznik nr 3 

do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

OBOWIĄZKI, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

i UPRAWNIENIA DYREKTORA  

Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie 
1. Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych szkoły. 

2. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy 

i stosunków pracowniczych. 

3. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań 

wymagających takiego współdziałania, a ponadto - w wypadkach gdy jednostka 

samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym szkołę - realizowanie jego zaleceń 

i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

4. Przedkładanie do zaopiniowania Radzie Rodziców Zespołu Szkół, a następnie 

do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół, projektów planów pracy szkół 

wchodzących w jego skład
10

, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Pedagogicznej 

Zespołu Szkół okresowych sprawozdań z ich realizacji. 

5. Udzielanie informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 

podległych placówek uprawnionym organom przedstawicielskim. 

6. Ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym 

tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

7. Przedkładanie Radzie Rodziców Zespołu Szkół do zaopiniowania, a następnie 

odpowiedniej radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów innowacji 

i eksperymentów pedagogicznych, jeżeli jest to wymagane odrębnymi przepisami. 

8. Przedkładanie radom pedagogicznym szkół wchodzących w skład Zespołu 

do zatwierdzenia wyników okresowej i rocznej klasyfikacji i promocji uczniów. 

9. Opracowanie i realizowanie planów finansowych szkół wchodzących w skład Zespołu 

stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół 

po wcześniejszym przedstawieniu projektu do zaopiniowania odpowiednim radom 

pedagogicznym i Radzie Rodziców Zespołu Szkół. 

10. Przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z odpowiednimi radami pedagogicznymi, 

prac i zajęć dodatkowych koniecznych dla właściwej realizacji celów i zadań statutowych 

szkół wchodzących w skład Zespołu. 

11. Wstrzymywanie wykonania niezgodnych z przepisami prawa uchwał rad pedagogicznych 

podległych placówek. 

12. Współpraca z samorządem uczniowskim. 

13. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli 

oraz prowadzenie dokumentacji hospitacji. 

14. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły oraz przenoszenia 

ich do innych klas lub oddziałów. 

                                                 
10

 Jeżeli tworzenie takich planów jest wymagane przepisami prawa lub w przypadku fakultatywności będzie 

przez dyrektora uznane za celowe. 
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15. Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka
11

 

oraz umożliwianie wszystkim uczniom podtrzymywania poczucia ich tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

16. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, w tym opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

17. Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz ich rozwojem 

zawodowym określonych w odrębnych przepisach. 

18. Załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły. 

19. Określanie zakresów obowiązków
12

 oraz odpowiedzialności materialnej pracowników, 

zgodnie z przepisami prawa pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków. 

20. Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zespole 

Szkół w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami a w szczególności: 

a) zasięgnięcie opinii w sprawach organizacji pracy szkół; 

b) ustalenie zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia 

wysokości dodatku motywacyjnego
13

, regulaminów: pracy, premiowania 

i nagradzania pracowników szkół oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

c) ustalenie planu urlopów pracowników szkół, z wyjątkiem nauczycieli, dla których 

wymiar i termin wykorzystania urlopu określają odrębne przepisy. 

21. Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym 

regulaminem i odrębnymi przepisami. 

22. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywanie 

zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę oraz zadań dotyczących planowania obronnego, 

obrony cywilnej i powszechnej samoobrony. 

23. Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkołach ustalonego 

w szkołach porządku oraz dbałości o czystość i estetykę placówki. 

24. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą podległej 

placówki. 

25. Organizowanie wyposażenia szkół wchodzących w skład Zespołu w środki dydaktyczne 

i sprzęt szkolny. 

26. Organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii Zespołu Szkół. 

27. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli 

oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych. 

28. Organizowanie okresowych przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno – remontowych. 

29. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku placówki zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

                                                 
11

 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ 20 listopada 1989 r.  
12

 dotyczy pracowników szkoły niebędących nauczycielami 
13

 jeżeli odpowiednie przepisy będą tego wymagały 



STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ nr 83 w  Warszawie 

15/50 

Załącznik nr 4 

do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

TRYB PRACY, ZADANIA i KOMPETENCJE RAD 

PEDAGOGICZNYCH w Zespole Szkół nr 83 w Warszawie 

 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół oraz każdej z placówek 

wchodzących w jego skład w zakresie realizacji ich statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W Zespole Szkół nr 83 w Warszawie działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego oraz ustalenia Statutu Zespołu Szkół i statutów szkół wchodzących w jego 

skład, następujące rady pedagogiczne: 

a) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 152 imienia Marii Dąbrowskiej 

w Warszawie; 

b) Rada Pedagogiczna Gimnazjum Sportowego nr 17 w Warszawie; 

c) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. 

3. Rady pedagogiczne wymienione w punkcie 2 litera (a) i (b) realizują zadania określone 

przepisami prawa oświatowego oraz statutami szkół w odniesieniu do odpowiednich 

placówek, a Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie w odniesieniu 

do całego zespołu.  

4. Rady pedagogiczne w zależności od potrzeb mogą obradować odrębnie, bądź wspólnie. 

5. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie uchwala wspólny regulamin 

obowiązujący wszystkie rady pedagogiczne wymienione w punkcie 2. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po ich zaopiniowaniu przez radę szkoły; 

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole po ich zaopiniowaniu przez radę szkoły, jeżeli obowiązujące przepisy 

wymagają takich uchwał; 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

e) podejmowanie uchwał w sprawach przyznawania wyróżnień oraz wymierzania bądź 

uchylania kar uczniom zgodnie z odrębnymi przepisami; 

f) wykonywania zadań przewidzianych odrębnymi przepisami dla rad szkół. 

7. Rada każdej ze szkół lub, w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna Zespołu 

dla obu placówek, opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

b) projekty planów finansowych szkoły; 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień; 

d) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

8. Do wyłącznych zadań Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie należą: 

a) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej; 

b) przygotowanie projektu statutu szkoły i przedstawienie go do uchwalenia radzie 

szkoły; 

c) wydawanie opinii w zakresie powierzania funkcji kierowniczych w szkole; 
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d) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Zespołu 

Szkół lub innego stanowiska kierowniczego. 

9. Rady wykonują swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. 

10. Rady obradują na zebraniach plenarnych. 

11. Przewodniczącym każdej z rad jest Dyrektor Zespołu Szkół. Obradom rady może 

przewodniczyć zastępca dyrektora zespołu szkół lub sekretarz rady. 

12. Rady powołują sekretarza (protokolanta) na okres jednego roku. Sekretarza można 

powołać na inny okres za zgodą rady wyrażoną na posiedzeniu plenarnym. Sekretarz 

sporządza protokoły i formułuje uchwały rady w porozumieniu z przewodniczącym 

oraz prowadzi listę mówców. 

13. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą z głosem decydującym wszyscy 

pracownicy pedagogiczni szkół wchodzących w jego skład, w szczególności: 

a) Dyrektor Zespołu Szkół i jego zastępcy; 

b) pedagodzy szkolni; 

c) kierownik i wychowawcy świetlicy;  

d) wychowawcy klas; 

e) wszyscy inni nauczyciele (pracownicy pedagogiczni) zatrudnieni w szkołach 

wchodzących w skład zespołu – nauczyciele obowiązkowych przedmiotów nauczania, 

katecheci, bibliotekarze, logopedzi, reedukatorzy itp. 

14. W skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 152 im. Marii Dąbrowskiej 

w Warszawie wchodzą osoby wymienione w pkt. 12 od (a) do (d) oraz osoby wymienione 

w pkt. (e) zatrudnione w tej szkole lub prowadzące zajęcia z jej uczniami. 

15. W skład Rady Pedagogicznej Gimnazjum Sportowego nr 17 w Warszawie wchodzą osoby 

wymienione w pkt. 1 (a), (b) i (d) oraz osoby wymienione w pkt. (e) zatrudnione w tym 

gimnazjum lub prowadzące zajęcia z jego uczniami. 

16. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 

17. Rada może powoływać komisje stałe lub doraźne, w szczególności w celu 

przeprowadzenia klasyfikacji okresowej lub rocznej. 

18. W pracach zespołu klasyfikacyjnego uczestniczą: dyrektor zespołu szkół, jego zastępcy, 

pedagodzy szkolni, wychowawca klasy (referuje), kierownik i wychowawcy świetlicy 

(dotyczy klas 1-3 szkoły podstawowej), oraz nauczyciele uczący i prowadzący zajęcia 

z uczniami omawianych klas. 

19. Zebrania każdej z rad mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady, Rady Zespołu Szkół, organu 

prowadzącego szkoły lub co najmniej 1/3 składu danej rady. 

20. Zebrania rady są zwoływane: 

a) przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego; 

b) w połowie i po zakończeniu każdego semestru w związku z omówieniem 

lub zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów; 

c) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych; 

d) w miarę bieżących potrzeb. 

21. Na zebraniach komisji klasyfikacyjnych wychowawcy klas omawiają sytuację 

dydaktyczno-wychowawczą swojej klasy na podstawie formularzy przygotowanych 

przez Dyrektora Zespołu Szkół i pobranych wcześniej z sekretariatu placówki. 

w szczególności na posiedzeniu komisji klasyfikacyjnej należy podać: 

a) nazwiska uczniów zagrożonych (lub otrzymujących) oceny niedostateczne 

z przedmiotów wraz z uzasadnieniem; 
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b) nazwiska uczniów sprawujących kłopoty wychowawcze, w tym zagrożonych 

lub otrzymujących oceny nieodpowiednie zachowania, a także samowolnie 

opuszczających zajęcia lekcyjne; 

c) opóźnienia i trudności w realizacji programu nauczania, programu wychowawczego 

i programu profilaktyki; 

d) szczególne osiągnięcia klasy i poszczególnych uczniów; 

e) próbę diagnozy stanu sytuacji wychowawczej w klasie; 

f) propozycje wniosków i środków zaradczych. 

22. Członkowie komisji omawiają wspólnie zagadnienia wymienione w punkcie 21 

i uchwalają odpowiednie wnioski. 

23. Rady podejmują uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały obowiązują wszystkich 

pracowników i uczniów szkoły lub zespołu szkół. 

24. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

25. Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady może odbywać się w trybie jawnym 

lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym. 

26. W sprawach personalnych przeprowadza się głosowanie tajne. 

27. Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

28. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

29. Przewodniczący rady : 

a) proponuje porządek dzienny obrad; 

b) przygotowuje i prowadzi zebrania rady; 

c) udziela głosu osobom zgodnie z kolejnością zgłoszeń, wnioski formalne dotyczące 

procedury pracy rady rozpatruje się poza kolejnością; 

d) jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania; 

e) dba o autorytet rady, chroni prawa i godność nauczycieli; 

f) regularnie zapoznaje radę z obowiązującymi przepisami prawa; 

g) systematycznie analizuje stopień realizacji uchwał rady. 

30. Członek rady jest zobowiązany do: 

a) realizowania przydzielonych mu zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

b) doskonalenia własnych umiejętności zawodowych; 

c) przestrzegania prawa oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół; 

d) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady; 

e) realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia; 

f) zachowania w tajemnicy spraw poruszonych na posiedzeniu rady, które mogą 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

31. Do dnia 10 września każdego roku Dyrektor Zespołu Szkół określa terminy: 

a) zebrań i posiedzeń wymienionych w pkt. 20 niniejszego załącznika; 

b) pisemnych zawiadomień rodziców o zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

c) wystawienia ocen okresowych i poinformowania o nich uczniów; 

d) zebrań rodziców uczniów i dni otwartych przewidzianych w statucie szkoły. 

32. Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie do 14 dni od daty zebrania wpisuje się 

do księgi protokołów rady. 

33. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący 

rady i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia 
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protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek 

przewodniczącemu. 

34. Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów. Zasznurowaną, 

opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora zaopatruje się w klauzulę – „Księga zawiera 

stron ...... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ........ do dnia ........ .” 

35. Księgę protokołów wolno udostępnić wyłącznie członkom rady oraz osobom 

zatrudnionym w organach prowadzących szkoły lub sprawujących nadzór pedagogiczny. 

 

 

 

Załącznik nr 5 

do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

(skreśla się) 
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Załącznik nr 6 
do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

w Warszawie 

TRYB POWOŁYWANIA i ZASADY FUNKCJONOWANIA 

 RADY RODZICÓW 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie, która stanowi 

reprezentację ogółu rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4. Kadencja Rady Rodziców obejmuje jeden rok szkolny. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa wewnętrzną 

strukturę, ryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane 

do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 

b) uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu profilaktyki 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ich środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, ich rodziców i nauczycieli; 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania w szkole, jeżeli taki program byłby opracowywany; 

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

7. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców organizuje i prowadzi Dyrektor Zespołu. 

8. Porządek dzienny pierwszego posiedzenia powinien obejmować w szczególności: 

a) zapoznanie rodziców z obowiązującym aktualnie stanem prawnym w zakresie 

działalności Rady Rodziców oraz szkół wchodzących w skład Zespołu; 

b) przedstawienie krótkiej informacji o najważniejszych aktualnych problemach 

pojawiających się w szkołach wchodzących w skład Zespołu; 

c) przedstawienie propozycji zadań stojących przed Radą Rodziców; 

d) wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza
14

; 

e) (skreślony) 

f) ustalenie stałych terminów posiedzeń Rady Rodziców na cały okres trwania kadencji; 

g) ustalenie sposobu kontaktowania się i zwoływania posiedzeń w trybie nagłym. 

9. Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę 

obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali pisemnie zawiadomieni o posiedzeniu 

co najmniej 14 dni wcześniej. 

10. Dyrektor, po uzyskaniu zaproszenia od Przewodniczącego Rady Rodziców, ma prawo 

uczestniczyć w  posiedzeniu Rady Rodziców,  

przedstawiać problemy szkoły oraz proponować tryb ich rozwiązania. 

11. Rada Rodziców może zaprosić na swoje posiedzenie każdego członka społeczności szkół 

wchodzących w skład Zespołu spośród uczniów, pracowników oraz rodziców. 

Zaproszeniu musi tworzyć pełna informacja dotycząca powodu lub celu obecności 

na posiedzeniu Rady Rodziców. 

                                                 
14

 skreślony 
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12. Rada Rodziców może występować do Dyrektora ZS nr 83, Rady Pedagogicznej oraz 

organu prowadzącego i organu prawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 

13. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin wspomniany w punkcie 5. 

14. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie Rada 

Rodziców ZS nr 83 może gromadzić środki finansowe pochodzące z następujących 

źródeł: 

a) dobrowolnych składek i wpłat rodziców; 

b) darowizn na cele oświatowe przekazywanych przez osoby fizyczne, prawne, 

organizacje i instytucje; 

c) dotacji przekazywanych na określone cele przez organy i instytucje wspomagające 

placówki oświatowe; 

d) innych źródeł. 

15. Środki Rady Rodziców ZS nr 83 mogą być wydatkowane na wspieranie dydaktycznej 

i wychowawczej działalności szkoły w szczególności poprzez: 

a) finansowanie lub współfinansowanie określonych form zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych dla uczniów szkoły, bądź zajęć pedagogizujących 

dla rodziców/opiekunów; 

b) finansowanie lub współfinansowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych 

dla dzieci i młodzieży oraz wspierających rodzinę; 

c) poprawę stanu i wspieranie rozwoju bazy materialnej szkoły poprzez zakup pomocy 

naukowych, książek i programów multimedialnych, kaset audio i video do biblioteki 

oraz wyposażenia pracowni szkolnych jak i finansowanie lub współfinansowanie 

drobnych prac remontowych; 

d) fundowanie stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce, przyznawanych zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

e) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

pomocy materialnej w różnych formach; 

f) wspieranie działalności sportowej poprzez dofinansowywanie zakupów strojów 

i sprzętu sportowego oraz udziału dzieci i młodzieży w zawodach i imprezach 

sportowych; 

g) pokrywanie kosztów działalności Samorządu Szkolnego w granicach określonych 

preliminarzem wydatków; 

h) ponoszenie innych wydatków służących spożyciu zbiorowemu i integrujących 

społeczność szkolną. 

16. Majątkiem Rady Rodziców ZS nr 83 administrują osoby wskazane w Regulaminie 

działalności Rady Rodziców, które dokonują wydatkowania środków zgodnie 

z uchwalanym corocznie – na każdy rok szkolny nie później niż do 31 października – 

preliminarzem wydatków. Rada Rodziców ZS nr 83 w formie uchwały podejmuje decyzję 

o upoważnieniu określonych osób do dysponowania środkami na rachunku bankowym 

Rady. W szczególności osobą administrującą środkami Rady Rodziców może być 

Dyrektor ZS nr 83. 

17. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie w celu pełnej realizacji swoich celów 

statutowych może zatrudniać pracowników na zasadach ogólnych przepisów prawa pracy. 

Zatrudnienia dokonuje Dyrektor ZS nr 83 w formie i na warunkach określonych 

w odpowiedniej uchwale Rady Rodziców  ZS nr 83. 
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18. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie w celu pełnej realizacji swoich celów 

statutowych może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń i urządzeń szkoły na zasadach 

uzgodnionych z Dyrektorem ZS nr 83. 

19. Rada Rodziców ZS nr 83 prowadzi rachunkowość zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

20. Corocznie, do 30 listopada, powołana przez Radę Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli 

bilansu i oceny celowości i zasadności wydatkowania środków oraz przedstawia Radzie 

wniosek w sprawie udzielenia Dyrektorowi ZS nr 83 absolutorium. 

21. Majątek Rady Rodziców ZS nr 83 jest prywatną własnością wszystkich członków 

Społeczności szkół wchodzących w skład ZS nr 83 w Warszawie. 
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Załącznik nr 7 
do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

w Warszawie 

R E G U L A M i N 

Samorządu Szkolnego 

Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie 

(Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej 

i Gimnazjum Sportowe nr 17) 

uchwalony przez ogół uczniów w referendum  

w dniach 18 i 19 stycznia 2000 roku. 
 

1. Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie.  

2. Pracą organizacji kierują Rady Samorządu Szkolnego, utworzone odrębnie dla każdej 

szkoły wchodzącej w skład Zespołu, w skład których wchodzą:  

a) przewodniczący, 

b) zastępca przewodniczącego, 

c) trzech członków. 

3. Członkami Rad Samorządu Szkolnego są uczniowie, którzy zgłoszą swoje kandydatury 

i zostaną wybrani, uzyskując największą liczbę głosów. 

4. Wyboru Rady dokonuje w głosowaniu tajnym po trzech przedstawicieli samorządów 

klasowych
15

. Każdy z nich ma prawo oddać jeden głos. 

5. Z biernego prawa wyborczego do Rady Samorządu Szkolnego korzystają uczniowie klas 

piątych i szóstych szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum, którzy w ostatnim 

przed wyborami okresie klasyfikacyjnym otrzymali ocenę zachowania nie niższą niż 

poprawna. 

6. Rady samorządów klasowych tworzą uczniowie, którzy zgłoszą chęć pracy w organizacji 

i zostaną wybrani przez ogół uczniów klasy w wyborach jawnych lub tajnych, o czym 

decyduje zespół klasowy. 

7. Członkami rady samorządu klasowego zostają uczniowie, którzy w kolejności uzyskali 

największą liczbę głosów. 

8. Rady Samorządu Szkolnego i rady samorządów klasowych wybierane są we wrześniu 

każdego roku; ich kadencja trwa jeden rok szkolny. 

9. Odwołanie członków Rady Samorządu Szkolnego lub uzupełnianie jej składu odbywa się 

na zebraniu przedstawicieli samorządów klasowych. 

10. Samorząd Szkolny może pracować w sekcjach problemowych. Pracą sekcji kieruje 

przewodniczący.  

11. Rady Samorządów Szkolnych opracowują plany pracy Samorządów, a pod koniec 

każdego roku szkolnego składają ogółowi uczniów, dyrekcji i radzie pedagogicznej 

sprawozdanie z jego realizacji. 

12. Rady Samorządu Szkolnego reprezentują społeczność uczniowską swoich placówek, 

szczególnie w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, to jest 

w sprawach: 

                                                 
15

 osoby wybrane nie muszą   być osobami pełniącymi funkcje w samorządzie klasowym, wystarczy, że będą to 

osoby chętne do pracy na forum ogólnoszkolnym i zaakceptowane przez zespół klasowy 
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a) wyrażania opinii o wszelkich aspektach życia szkolnego, zgłaszania wszystkim 

organom szkoły wniosków i postulatów. 

b) prawa do zapoznania się z obowiązującym programem nauczania i stawianymi 

wymaganiami; 

c) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

d) prawa do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, 

rozwijającej zainteresowania i zaspokajającej potrzeby własne , w porozumieniu 

z dyrekcją, opiekunem i wychowawcami klas; 

e) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

f) prawa do dysponowania swoim funduszem za wiedzą i zgodą opiekuna; 

g) prawa do wyrażania opinii o pracy ocenianych nauczycieli; 

h) prawa do wyboru nauczyciela – opiekuna Samorządu Szkolnego – pod warunkiem, że 

wybrany nauczyciel wyrazi zgodę; 

i) prawa do powołania i wyboru rzecznika praw uczniów. 
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Załącznik nr 8 
do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

Na podstawie § 3 ustęp 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, pozycja 562 z późniejszymi zmianami), 

w porozumieniu z Samorządem Szkolnym, ustanawia się:  

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, 

KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA UCZNIÓW  
w Zespole Szkół nr 83 w Warszawie 

ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ 

na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne. 

§ 2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formułowaniu 

oceny. 

§ 3. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 

b) pomoc uczniowi w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu uczenia się i rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

§ 4. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów 

i ich rodziców (prawnych opiekunów); 

b) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

c) bieżące ocenianie i okresowe klasyfikowanie (zaliczanie zajęć) według zasad, skali 

i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

f) realizację przewidzianych w niniejszym regulaminie procedur poprawiania ocen; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

§ 5.  Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na formułowaniu w imieniu nauczycieli 

opinii na temat jego funkcjonowania w społeczności szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem 

respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego. 

§ 6. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 
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a) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności 

i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie; 

b) ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą, w tym kształtowania własnego 

charakteru; 

c) dostarczanie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom (prawnym 

opiekunom) w ich pracy wychowawczej; 

d) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego 

i szkolnego programu profilaktyki. 

§ 7. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje: 

a) informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania 

zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcę klasy 

na początku każdego roku szkolnego; 

b) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych zachowania; 

c) bieżące obserwowanie dzieci/młodzieży, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów
16

 

i systematyczne przekazywanie ich rodzicom (opiekunom prawnym);  

d) formułowanie przez wychowawcę klasy okresowych i rocznych
17

 klasyfikacyjnych ocen 

zachowania według zasad, skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie; 

e) ewentualną realizację przewidzianej w niniejszym regulaminie procedury odwoływania się 

od oceny zachowania. 

§ 8. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie dla ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach 

wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej 

z obserwacją i ocenianiem ucznia. w szczególności sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice 

(prawni opiekunowie) mają do tego prawo w czasie dni otwartych i zebrań. Nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach udostępnia 

uczniom pisemne prace kontrolne do domu. 

§ 9.  Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. 

Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów tej samej 

klasy. 

§ 10. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy. 

w przypadkach nimi nieuregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych, kart 

obserwacji, zeszytów zachowania) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego. 

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, które rodzaje dokumentacji, 

nieokreślone odmiennymi przepisami, podlegają przechowywaniu i na jakich zasadach. 

§ 11. Osoba oceniająca jest zobowiązana, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których 

mowa w § 4 punkt (a) i § 19 Regulaminu lub wymagania stawiane w kryteriach oceniania 

zachowania, o których mowa w § 7 punkt (a), w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym lub wychowawczym wynikającym z programu nauczania 

lub programu wychowawczego szkoły. Uczeń z orzeczoną niepełnosprawnością ma prawo 

do dostosowania form sprawdzania wiadomości i umiejętności do rodzaju stwierdzonych 

dysfunkcji.  

§ 12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel zobowiązany jest 

uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę. Elementem oceny pisemnych prac stylistycznych 

z języka polskiego powinna być krótka recenzja. 

  

 

PIERWSZY ETAP KSZTAŁCENIA (KLASY 1 – 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ). 

 

                                                 
16

 np. w zeszytach wychowawczych w formie wpisywanych na bieżąco uwag i pochwał 
17

 okresowe = śródroczne, końcoworoczne = roczne 
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§ 13. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym 

(klasy 1 – 3 szkoły podstawowej) ma charakter opisowy
18

. Obejmuje ono w szczególności: 

a) bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dokumentacji 

szkolnej
19

 prowadzonej przez nauczycieli według wzorów ustalonych przez nauczycieli 

i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły; 

b) przygotowywanie przez wychowawcę klasy okresowej oceny opisowej osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania się dziecka na formularzu ustalonym przez dyrektora szkoły 

w porozumieniu z zespołem nauczycieli nauczania początkowego; 

c) przygotowywanie przez wychowawcę klasy rocznej, klasyfikacyjnej oceny opisowej 

osiągnięć edukacyjnych i zachowania się dziecka na formularzu świadectwa promocyjnego, 

zgodnym z odrębnymi przepisami. 

§ 14. Rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, którego osiągnięcia edukacyjne zostały ocenione 

w sposób opisowy, jeżeli nie zgadzają się z treścią poszczególnych zapisów zawartych w treści 

oceny przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oceny wniesienie 

do Dyrektora Zespołu Szkół wniosku o zmianę niektórych sformułowań w treści oceny w formie 

pisemnej. Odwołanie powinno wskazywać, z jakimi zapisami oceny Rodzic/Opiekun się nie 

zgadza. Dyrektor Zespołu Szkół rozstrzyga odwołanie mając prawo do sprawdzenia określonych 

wiadomości i umiejętności ucznia; w przypadku uwzględnienia odwołania zmienia się 

odpowiednio zapisy zawarte w treści oceny. Decyzja Dyrektora w sprawie odwołania jest 

ostateczna. Niniejszy przepis nie ogranicza prawa rodziców (prawnych opiekunów) 

do dochodzenia swych praw w toku postępowania odwoławczego przewidzianego 

w przypadkach naruszenia przepisów prawa przy wystawianiu oceny. 

§ 15. Nauczyciele klas 1 – 3 obowiązani są w terminie do 20 września każdego roku określić i podać 

rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowy wykaz osiągnięć edukacyjnych uznanych w danej 

klasie za konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające. w przypadku zdobycia 

przez ucznia wiadomości i umiejętności przynajmniej na poziomie koniecznym do dalszego 

kontynuowania nauki roczną ocenę opisową uzupełnia się klauzulą „osiągnięcia edukacyjne 

ucznia ocenia się pozytywnie”. Informację w sprawie wymagań edukacyjnych nauczyciele 

przekazują rodzicom w trakcie zebrań, odpowiednie dokumenty powinny być dostępne 

w bibliotece i sekretariacie szkoły. 

 

DRUGI i TRZECI ETAP KSZTAŁCENIA 

(KLASY 4 – 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ i KLASY i – III GIMNAZJUM). 

 

§ 16. W drugim (klasy 4 – 6 szkoły podstawowej) i trzecim (klasy i – III gimnazjum) etapach 

kształcenia ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych 

zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowaniu 

ocen: okresowej i rocznej. 

§ 17. Plan nauczania szkoły może obejmować przedmioty (np. dodatkowe lub nadobowiązkowe, 

ścieżki edukacyjne realizowane w postaci oddzielnych modułów) z których nie wystawia się 

ocen cząstkowych, a oceny klasyfikacyjne: okresową i roczną wystawia się w skali: 

ZALICZONY/NIEZALICZONY. Wykaz takich zajęć edukacyjnych ustala się na początku 

każdego roku szkolnego (do 10 września) Uchwałą RP ZS nr 83. Nauczyciele prowadzący te 

zajęcia w terminie do 20 września każdego roku określą szczegółowe warunki ich zaliczania. 

§ 18. Oceny osiągnięć uczniów (bieżącej, okresowej i rocznej) w ramach poszczególnych zajęć 

edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia; w szczególności zobowiązany jest on 

do wystawienia ocen klasyfikacyjnych; oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel 

okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia. 

w przypadku nieobecności w szkole nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne 

w czasie przeprowadzania klasyfikacji okresowej i rocznej Dyrektor ZS nr 83 może powierzyć 

                                                 
18

 nie dotyczy religii, z której zgodnie z § 1 ustęp 5 Rozporządzenia oraz pismem MEN Nr DKW-4036-25/99/00 

z dnia 21 listopada 1999 roku wystawia się w klasach 1 – 3 oceny według tradycyjnej skali. 
19

 np. dziennikach lekcyjnych, kartach obserwacji 
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obowiązki dokonania tej klasyfikacji w zastępstwie innemu nauczycielowi prowadzącemu takie 

same lub pokrewne zajęcia edukacyjne albo, w szczególnych przypadkach, wychowawcy klasy. 

§ 19. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) są obowiązani 

do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i zasadach wystawiania klasyfikacyjnych ocen: 

okresowej i rocznej na podstawie ocen cząstkowych,
20

 oraz o warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Informację powyższą przekazuje się 

uczniom na jednych z pierwszych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, powinna ona 

być także dostępna na tablicy informacyjnej w pracowni przedmiotowej oraz w bibliotece 

szkolnej. 

§ 20. Nauczyciele obowiązani są do bieżącego informowania rodziców (opiekunów prawnych 

uczniów) o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu się uczniów. Za dopełnienie tego 

obowiązku uważa się zapisywanie ocen cząstkowych w dzienniczkach lub zeszytach 

przedmiotowych, udzielanie informacji rodzicom w czasie zebrań i dni otwartych, zwracanie się 

o dodatkowy kontakt w przypadku gdy uzyskiwane przez ucznia wyniki w nauce 

lub zachowanie wyraźnie odbiegają od oczekiwanych. 

§ 21. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może ustalić zagadnienia z realizowanego 

programu nauczania, których znajomość jest warunkiem koniecznym dalszego efektywnego 

przyswajania wiedzy i może być egzekwowana w ciągu całego procesu dydaktycznego
21

 

od momentu ich wprowadzenia. 

§ 22. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są: 

a) zakres wiadomości i umiejętności; 

b) stopień zrozumienia materiału programowego; 

c) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, 

wymagających twórczego podejścia do problemu; 

d) stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy – dotyczy 

wyłącznie trzeciego etapu kształcenia (uczniów gimnazjum); 

e) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego 

poziomu wiadomości i umiejętności; 

f) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności. 

§ 23. Przy ustalaniu oceny z przedmiotów artystycznych (sztuki, plastyki, muzyki, techniki) 

oraz wychowania fizycznego – w klasach, w których nie jest realizowany rozszerzony program 

wychowania fizycznego – decydujące znaczenie ma wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. We wszystkich 

oddziałach ocenę z wyżej wymienionych zajęć edukacyjnych podwyższa się uwzględniając 

osiągnięcia ucznia w zawodach, turniejach, olimpiadach i konkursach, w których bierze udział, 

również niezależnie od zajęć szkolnych.  

§ 24. Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne oraz cząstkowe oceny bieżące wystawia się według 

następującej skali: 

a) stopień celujący – cel – 6; 

b) stopień bardzo dobry – bdb – 5; 

c) stopień dobry – db – 4; 

d) stopień dostateczny – dst – 3; 

e) stopień dopuszczający – dop – 2; 

f) stopień niedostateczny – ndst – 1. 

                                                 
20

 Należy podać np. przewidywaną liczbę i formy prac klasowych, zasady przeliczania punktacji na oceny 

szkolne, zakres wymagań na poszczególne oceny, uwrażliwić uczniów, że ocena okresowa/roczna nie jest 

średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale średnią ważoną (różna ranga ocen za różniące się formy 

aktywności).   
21

 Np. o te treści można pytać i wymagać ich znajomości na pracach klasowych w następnym okresie, a nawet 

następnych latach  
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§ 25. Skalę ocen określoną w § 24 rozszerza się poprzez dodanie do oceny bardzo dobrej, dobrej 

i dostatecznej znaków „+” lub „-” , a do oceny dopuszczającej znaku „+” w przypadku 

wystawiania bieżących ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych ocen okresowych.  

§ 26. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym: 

a) na ocenę celującą: 

 zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania 

programowe, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ; 

 zgodne z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi 

treściami; wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela; 

 samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, 

umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

 poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właściwą 

dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych (w gimnazjum: terminologią naukową), 

wysoki stopień kondensacji wypowiedzi; 

 uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności związanych 

z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe); 

 z wychowania fizycznego – wysoki, ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, duże 

umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia 

indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych; 

 z przedmiotu sztuka – poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami 

i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej 

twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe 

konkursy plastyczne). 

b) na ocenę bardzo dobrą: 

 wyczerpujące opanowanie całego wymaganego w momencie wystawiania oceny materiału 

programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane w logiczny 

układ; 

 właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, 

samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystywanie posiadanej wiedzy w praktyce, 

stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów 

(o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób; 

 poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym 

przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi 

ustnych i pisemnych. 

c) na ocenę dobrą: 

 opanowanie większości materiału programowego (przynajmniej najważniejsze 75%), 

treści logicznie powiązane; 

 poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz przy 

inspiracji nauczyciela – wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja; 

 stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, 

w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela; 

 podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej 

dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadowalającym, nieliczne usterki 

stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana; 

d) na ocenę dostateczną: 

 zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (w 

zakresie odtwarzania powyżej 50%), uczeń rozumie tylko najważniejsze związki 

i powiązania logiczne między treściami; 

 poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności 

w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela; 

 przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja 

i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy. 

e) na ocenę dopuszczającą: 
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 uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości i umiejętności luźno zestawione bez rozumienia związków 

i uogólnień; 

 słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są 

odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk; 

 nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu 

myśli; 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę 

dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych 

etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły oraz nie wykorzystał szans 

uzupełnienia wiedzy i umiejętności.  

§ 27. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu, na podstawie których wystawia się ocenę 

klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych 

zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż trzy
22

.  

§ 28. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy 

aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równocenne, metody 

sprawdzania wiadomości ucznia.
23

 

§ 29. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen 

cząstkowych
24

 i proponowanych ocen okresowych/rocznych zapewniające uczniowi realną 

możliwość otrzymania oceny rzetelnie odzwierciedlającej aktualnie osiągnięty poziom 

wiadomości i umiejętności oraz sprzyjające wdrażaniu ucznia do ciągłej, systematycznej pracy. 

Ogólne zasady poprawiania ocen wyliczone są poniżej. Nie stanowią one jednak przeszkody 

dla nauczyciela, który może ustalić korzystniejsze dla uczniów zasady. 

a) Uczeń ma prawo do napisania w dodatkowym terminie pracy klasowej, na której nie był 

obecny, bądź jednokrotnej poprawy tej pracy klasowej, z której otrzymał ocenę 

niedostateczną. 

b) Uczniowi nie przysługuje prawo do poprawy odpowiedzi ustnych ani drobnych prac 

pisemnych o randze odpowiedzi ustnych. 

c) Uczeń ma obowiązek systematycznej, całorocznej pracy. Nauczyciel ma obowiązek 

dodatkowego odpytywania ucznia w końcu okresu/roku szkolnego jedynie w przypadku 

niewystarczającej do wystawienia oceny okresowej/rocznej liczby ocen cząstkowych. 

Obowiązek ten nie istnieje, gdy uczeń opuścił więcej niż połowę obowiązkowych określonych 

zajęć edukacyjnych i może nie być sklasyfikowany.  

§ 30. Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

a) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału; ocena wystawiona na jej podstawie ma 

znaczący wpływ na ocenę okresową
25

; zasady przeprowadzania: 

 uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, 

 w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową a w ciągu tygodnia 

nie więcej niż trzy; 

b) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji lub/i wiadomości i umiejętności konieczne 

w całym cyklu kształcenia; zasady przeprowadzania: 

 uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, 

 w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż dwa sprawdziany, 

 nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca 

klasowa; 

c) krótkie sprawdziany, tak zwane „kartkówki” – kontrolują opanowanie wiadomości 

i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej; wystawiane na ich podstawie 

                                                 
22

 w przypadku zajęć edukacyjnych nauczanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo 
23

 np. odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, prace domowe, inne prace dodatkowe, pisemne sprawdziany 

wiadomości obejmujące spory zakres materiału (klasówki) i niewielki (kartkówki), pisemne prace stylistyczne 

itp. 
24

 Oceny za jakie formy aktywności można poprawiać, w jakim terminie i w jaki sposób. 
25

 z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów § 11. 
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stopnie mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej; przy ich przeprowadzaniu nie występują 

ograniczenia wymienione w punktach (a) i (b). 

§ 31. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 14 

dni od ich napisania przez uczniów. 

§ 32. W przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu nieobecności 

w szkole uczeń ma prawo (w razie nieobecności usprawiedliwionej) i – jeżeli tak postanowi 

nauczyciel – obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału 

lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu 

przewidzianego na uzupełnienie braków.  

§ 33. Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie/kartkówce/pracy klasowej jest podstawą 

do wystawienia oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu. Uczeń ma obowiązek przedstawienia 

usprawiedliwienia również nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne. 

§ 34. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu 

trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie: 

a) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić pisemnych prac 

domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrobić zaległości i uzupełniać materiał 

(wiadomości, zeszyty, itp.) – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych 

form sprawdzania wiadomości; 

b) w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn 

usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień uczeń jest zwolniony z odrobienia 

pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym 

trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału wprowadzonego w trakcie tej nieobecności. 

§ 35. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów 

i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godziny 18
00

) lub kilkudniowym wyjeździe 

szkolnym (wycieczka, zawody itp.). 

§ 36. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu ucznia 

z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia 

z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie 

może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii 

informacyjnej lub drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „ZWOLNIONY”.  

§ 37. Informację o zasadach oceniania zachowania – przewidzianą w § 7 punkt (a) wychowawca klasy 

przekazuje corocznie uczniom i ich rodzicom w terminie do 20 września każdego roku. 

§ 38. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi, 

pedagogiem szkolnym i kierownictwem szkoły. Zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy 

muszą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie proponowanej oceny. Ocena wystawiona 

przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania 

odwoławczego. w przypadku nieobecności w szkole wychowawcy klasy w czasie 

przeprowadzania klasyfikacji okresowej lub rocznej Dyrektor ZS nr 83 może powierzyć 

obowiązki związane z przeprowadzeniem klasyfikacji zachowania innemu nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia edukacyjne w tej klasie. 

§ 39. Zasadniczy wpływ na ocenę zachowania mają: postępowanie zgodne z dobrem społeczności 

szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, okazywanie szacunku oraz respektowanie praw 

innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, kultura osobista ucznia i jego 

stosunek do obowiązków szkolnych. 

§ 40. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują głównie: 

a) uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło; 
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b) sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych; 

c) stosunek do nauczycieli, innych osób pracujących w szkole i kolegów; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, kulturę słowa, taktowność; 

e) dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom; 

f) dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia; 

g) poszanowanie mienia szkolnego. 

§ 41. W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych o ocenie zachowania decydują przede 

wszystkim: 

a) sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotykanych 

trudności; 

b) systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji; 

c) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, w szczególności aktywny udział w 

przygotowaniu projektów edukacyjnych; 

d) regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne – więcej niż trzy nieusprawiedliwione 

spóźnienia lub jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole (5 godzin) wpływają 

negatywnie na ocenę zachowania. w przypadku proponowania oceny wzorowej 

nieusprawiedliwione nieobecności są niedopuszczalne; 

e) troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw 

międzylekcyjnych; 

f) wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

g) przestrzeganie ustaleń dotyczących noszenia jednolitego stroju szkolnego; 

h) przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, w tym regulaminów pracowni 

przedmiotowych. 

§ 42. Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska (np. udział 

w konkursach przedmiotowych, plastycznych, literackich, zawodach sportowych, praca 

w samorządzie szkolnym lub klasowym, radzie szkoły itp.) mają wpływ na podwyższenie oceny 

zachowania. 

§ 43. Okresową i roczną ocenę zachowania wystawia się korzystając z następującej skali: 

a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte 

w treści oceny, wyróżniając się w realizacji większości jej elementów, pozytywnie zaznacza 

swa obecność w środowisku, może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów; 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zasadniczo spełnia wszystkie wymagania 

zawarte w treści oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych jej elementów; 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny 

bez zarzutu, ewentualne niewielkie uchybienia są szybko i na bieżąco korygowane i nie 

powtarzają się, niniejszą ocenę należy traktować jako ocenę wyjściową; 

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym wymaganiom zawartym 

w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą w zasadzie rezultaty; w 

szczególności uczeń, który z własnej winy nie uczestniczył w realizacji obowiązkowego 

projektu edukacyjnego nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż poprawna. 

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który poważnie uchybia istotnym wymaganiom 

zawartym w treści oceny, a zastosowane środki zaradcze przynoszą częściowe rezultaty;  

f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia istotnym wymaganiom zawartym 

w treści oceny, narusza przepisy prawa powszechnego lub wewnątrzszkolnego, łamie prawa 

innych członków społeczności szkolnej, wywiera szkodliwy wpływ na kolegów, 

a zastosowane przez szkołę i ewentualnie dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą skutku. 

§ 44. Ocena zachowania się ucznia nie może mieć wpływu na: 

a) oceny z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem 

postanowień § 74. 

§ 45. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć bezpośredniego wpływu na ocenę zachowania. 
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KLASYFIKOWANIE i PROMOWANIE UCZNIÓW. TRYB USTALANIA OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH 

 

§ 46. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Dyrektor szkoły corocznie do dnia 10 września ustala 

termin zakończenia okresu pierwszego i rozpoczęcia okresu drugiego, z tym że: 

a) pierwszy okres rozpoczyna się 1 września i kończy w drugiej połowie stycznia; 

b) drugi okres rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu pierwszego okresu i trwa do końca 

roku szkolnego, to jest do 31 sierpnia; 

c) czas trwania obu okresów powinien być w przybliżeniu jednakowy. 

§ 47. Klasyfikowanie okresowe i roczne w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej polega 

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie oraz roku szkolnym 

i ustaleniu jednej opisowej oceny z zajęć edukacyjnych i jednej oceny opisowej zachowania 

zgodnie z § 13 - 15 niniejszego regulaminu. 

§ 48. Klasyfikowanie okresowe i roczne w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej i w gimnazjum polega 

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie oraz roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym regulaminie. 

Ocena klasyfikacyjna powinna współgrać z uzyskanymi przez ucznia ocenami cząstkowymi, nie 

musi jednak być ich średnią arytmetyczną. 

§ 49. Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest 

wystawiana na podstawie ocen za oba okresy według zasad przyjętych przez nauczyciela; obie 

oceny okresowe nie muszą być równocenne. w przypadkach dydaktycznie lub wychowawczo 

uzasadnionych osoba oceniająca może wystawić, w miejsce ocen odrębnych, wspólną ocenę 

klasyfikacyjną (z zajęć edukacyjnych lub zachowania): za drugi okres i ocenę roczną. 

§ 50. Jeżeli zajęcia edukacyjne zakończyły się w pierwszym okresie, okresowa ocena klasyfikacyjna 

staje się oceną roczną. w takim przypadku nauczyciel prowadzący te zajęcia ma prawo 

umożliwić uczniowi poprawienie oceny w ciągu drugiego okresu. Fakt poprawy oceny zgłasza 

się na klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

§ 51. Jeżeli zajęcia edukacyjne w danym okresie prowadzi więcej niż jeden nauczyciel, bezpośrednio 

przed klasyfikacją okresową wszyscy nauczyciele prowadzący te zajęcia wspólnie uzgadniają 

ocenę klasyfikacyjną. w przypadku rozbieżności zdań ocenę klasyfikacyjną ustala w drodze 

głosowania komisja złożona z nauczycieli prowadzących dane zajęcia i wychowawcy klasy, 

który pełni funkcję jej przewodniczącego. w przypadku równości głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. Gdy nauczycielem współprowadzącym zajęcia edukacyjne jest 

wychowawca klasy funkcje przewodniczącego komisji pełni Dyrektor Zespołu Szkół lub osoba 

przez niego upoważniona. Identyczną procedurę stosuje się w przypadku wystawiania oceny 

rocznej, również gdy zajęcia w pierwszym i drugim okresie prowadzili różni nauczyciele. 

§ 52. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nieprzeprowadzenia klasyfikacji 

okresowej za pierwszy okres
26

, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w drugim okresie, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego okresu zostały uzupełnione 

i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin nadrobienia, a następnie 

zaliczenia materiału pierwszego okresu. 

§ 53. Klasyfikację okresową za pierwszy okres przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni 

tego okresu, a klasyfikację za drugi okres i roczną w ciągu ostatnich trzech tygodni zajęć 

przed wakacjami. 

§ 54. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. w przypadku nieprzystąpienia ucznia nieklasyfikowanego do egzaminu 

klasyfikacyjnego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się określenie 

„NIEKLASYFIKOWANY” 
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§ 55. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Egzamin obejmuje materiał 

z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany. 

§ 56. Na prośbę nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Zgody takiej można, w szczególności, udzielić w następujących przypadkach: 

a) poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego 

uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skutecznego 

kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia; 

b) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, 

obniżających sprawność myślenia i uczenia się; 

c) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej 

w rodzinie. 

§ 57. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

§ 58. Egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowego języka obcego zdaje również uczeń, który, 

na podstawie odrębnych przepisów otrzymał zgodę Dyrektora ZS nr 83 na indywidualną 

kontynuację nauki tego języka poza szkołą
27

 

§ 59. Egzamin klasyfikacyjny z materiału pierwszego lub drugiego okresu przeprowadza się do końca 

tego okresu, a roczny egzamin klasyfikacyjny do końca roku szkolnego. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). w przypadku 

usprawiedliwionego niestawiennictwa (o uznaniu powodów nieobecności za usprawiedliwione 

decyduje Dyrektor ZS nr 83; może też żądać stosownych zaświadczeń np. lekarskich) wyznacza 

się następny termin niezwłocznie (w ciągu trzech dni) po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej 

stawiennictwo. 

§ 60. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje, przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi 

szkoły, następnie egzamin przeprowadza jednoosobowo nauczyciel prowadzący określone 

zajęcia edukacyjne w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły innego nauczyciela 

prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. w trakcie egzaminu mogą być 

obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Poziom pytań 

i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie ocen 

od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) oceny celującej.  

§ 61. Egzamin klasyfikacyjny może składać się z części pisemnej i ustnej, lub tylko z części pisemnej, 

z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
28

  

§ 62. Z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: datę 

egzaminu, imiona i nazwiska egzaminatora i egzaminowanego, pytania i zadania egzaminacyjne 

oraz zwięzłą charakterystykę odpowiedzi (jeśli egzamin obejmował część ustną) i wykonania 

zadań przez ucznia. do protokołu załącza się prace pisemne ucznia.  

§ 63. Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną znajduje się w sytuacji 

prawnej, jak gdyby otrzymał okresową/roczną ocenę niedostateczną.
29

 

§ 64. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów o zagrożeniu okresowymi/rocznymi ocenami niedostatecznymi z zajęć 

edukacyjnych oraz nieodpowiednimi i nagannymi ocenami zachowania. Uczniowie zobowiązani 

są zwrócić podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) zawiadomienia w ciągu trzech dni. 

w przypadku trudności z przekazaniem informacji za wystarczające uważa się przekazanie 

informacji telefonicznie lub przesłanie wspomnianego zawiadomienia listem poleconym 

na podany przez rodziców (prawnych opiekunów) adres faktycznego zamieszkania, 

a w przypadku jego braku na adres zameldowania ucznia. Jeżeli obniżenie oceny zachowania 
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 Dotyczy przypadków zmiany szkoły lub powrotu z dłuższego pobytu za granicą. 
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 dotyczy także plastyki i muzyki 
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 np. może mieć prawo do egzaminu poprawkowego lub procedury odwoławczej 
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nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej zawiadomienie może nastąpić w terminie późniejszym. 

§ 65. Na tydzień przed terminem wystawienia ocen rocznych, w terminie ustalonym przez dyrektora 

szkoły, nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach /rocznych w formie zapisu do dzienników 

lekcyjnych i dzienniczków uczniów. Wychowawca klasy w tej samej formie podaje informację 

o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. w przypadku nieobecności ucznia w szkole 

zapis w dzienniczkach nie obowiązuje, a rodzice mają prawo uzyskania stosownych informacji 

telefonicznie. O treści niniejszego paragrafu wychowawcy informują rodziców/prawnych 

opiekunów każdorazowo na zebraniach półokresowych. Zadaniem rodziców jest zapoznanie się 

z zapisami w dzienniczkach we właściwym czasie
30

. 

§ 66. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić nauczycielowi chęć 

poprawienia proponowanej oceny z zajęć edukacyjnych nie więcej jednak niż o jeden stopień. 

Nauczyciel przeprowadza dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia zgodnie 

z wymaganiami edukacyjnymi. Uczeń uzyskuje wyższy stopień w przypadku wywiązania się 

z co najmniej 85% przedstawionych mu zadań na określoną ocenę. Termin dodatkowego 

sprawdzenia wiadomości ustala nauczyciel; w szczególności może to odbywać się poza 

godzinami lekcyjnymi, nie mogą jednak pokrywać się terminy dodatkowego sprawdzania 

wiadomości z różnych przedmiotów. 

§ 67. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić nauczycielowi wychowawcy 

wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny zachowania. Wniosek składa się w formie 

pisemnej, powinien on zawierać zgodną z kryteriami oceniania zachowania argumentację, 

że uczeń powinien otrzymać wyższą ocenę. w szczególności we wniosku można zamieścić 

informacje o pracach społecznych, środowiskowych i innych osiągnięciach ucznia. Wychowawca 

rozpatruje wniosek przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

§ 68. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z okresową i roczną 

klasyfikacją uczniów ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną 

i ogłasza do 10 września każdego roku. 

§ 69. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania oraz ustalona przez nauczyciela 

lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym regulaminie lub odrębnych przepisach egzaminu poprawkowego 

lub postępowania odwoławczego. 

§ 70. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce i jest zagrożony niedostateczną oceną 

klasyfikacyjną (szczególnie gdy otrzymał niedostateczną ocenę okresową i w drugim okresie jest 

zagrożony nieotrzymaniem promocji) szkoła udziela pomocy w różnych formach, na przykład 

takich jak: 

a) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, ewentualnie, w miarę 

możliwości, w zajęciach reedukacyjnych, logopedycznych i konsultacjach indywidualnych; 

b) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału 

do uzupełnienia na części; 

c) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny; 

d) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury;  

e) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 

f) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen 

niedostatecznych. 

§ 71. Uczeń klas 1 – 3 szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

został sklasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne zostały ocenione w formie opisowej oraz nie 

podjęto decyzji o jego niepromowaniu zgodnie z § 72. 

§ 72. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klas 1-3 szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  
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§ 73. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po 

uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, rada pedagogiczna  może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

§ 74. Uczeń klas 4 – 5 szkoły podstawowej i klas i – II gimnazjum otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 75. Rada 

pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej samej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w tej samej szkole po raz 

trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie 

kończy szkoły. 

§ 75. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

§ 76.  (skreślony) 

§ 77. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, 

muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
31

 Pytania i zadania (na poziomie 

umożliwiającym otrzymanie oceny odzwierciedlającej rzeczywisty poziom wiedzy i umiejętności 

ucznia – pełna skala ocen) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. 

§ 78. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

§ 79. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator; 

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

§ 80. Nauczyciel, o którym mowa w § 79 punkt (b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takiej sytuacji 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że jeżeli jest to nauczyciel zatrudniony w innej szkole powołanie 

następuje w uzgodnieniu z dyrektorem tej szkoły. 

§ 81. Z przeprowadzenia egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: datę egzaminu, 

imiona i nazwiska członków komisji oraz egzaminowanego, pytania i zadania egzaminacyjne 

wraz ze zwięzłą charakterystyką odpowiedzi ustnych i wykonania zadań przez ucznia. 

do protokołu załącza się prace pisemne ucznia.  

§ 82. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, 

nie później niż do końca września danego roku.. 

§ 83. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

z zastrzeżeniem § 84. 

§ 84. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr promocji tego typu. 

§ 85. Rada pedagogiczna może skorzystać z możliwości wymienionej w § 84 szczególnie 

w następujących przypadkach: 

a) długotrwała choroba (ponad dwa miesiące) uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu 

lub sanatorium; 
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b) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, 

obniżających sprawność myślenia i uczenia się; 

c) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej 

w rodzinie; 

d) zmiana szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związana 

z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych. 

§ 86. Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w § 84 są: 

a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych 

bez usprawiedliwiania; 

b) uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych 

przez nauczyciela; 

c) nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole (np. zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze, pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela); 

d) niezgłoszenie się, bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonych 

przez nauczyciela terminach lub niewykonanie prac poleconych przez nauczyciela w dwóch 

kolejno wyznaczonych terminach. 

§ 87. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uprawnienie to nabył 

po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

§ 88. Uczeń klasy 6 szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum kończy szkołę otrzymując świadectwo 

jej ukończenia, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz w klasach programowo niższych w danym typie szkoły, jeżeli ich 

realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania zakończyła się wcześniej, uzyskał oceny 

roczne wyższe od stopnia niedostatecznego oraz w terminie do 31 sierpnia danego roku 

przystąpił do określonego w odrębnych przepisach sprawdzianu (uczeń szkoły podstawowej) 

lub egzaminu gimnazjalnego (uczeń gimnazjum), a rada pedagogiczna nie podjęła uchwały 

o nieukończeniu szkoły z powodu powtarzającej się nagannej klasyfikacyjnej oceny zachowania 

w trybie określonym w § 74. 

 

WYRÓŻNIENIA i NAGRODY 

§ 89. Uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum osiągających najlepsze wyniki 

klasyfikacji okresowej lub rocznej rada pedagogiczna może wyróżnić: 

a) przyznając jednorazowe stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce (klasyfikacja okresowa 

i roczna); 

b) podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem (klasyfikacja roczna); 

c) przyznając uczniowi kończącemu szkołę podstawową odznakę „SREBRNA TARCZA”, 

a uczniowi kończącemu gimnazjum odznakę „ZŁOTA TARCZA”; 

d) przyznając nagrodę książkową lub rzeczową (klasyfikacja roczna). 

§ 90. Nie przewiduje się wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów klas 1 – 3 szkoły 

podstawowej. 

§ 91. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje, na wniosek wychowawcy klasy uczeń, 

który: 

a) osiągnął średnią ocen z zajęć edukacyjnych minimum 5,00 w klasach 4 – 6 szkoły 

podstawowej, lub 4,75 w klasach i – III gimnazjum; 

b) otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny nie niższe niż dobre; 

c) otrzymał wzorową ocenę zachowania. 

§ 92. Wysokość stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce ustala się na poziomie dwukrotności 

zasiłku rodzinnego na pierwsze dziecko zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. Stypendia te 

wypłaca się ze środków Rady Szkoły Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. 
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§ 93. Promocję z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, 

który z  zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. 

§ 94. Odznaki „SREBRNA TARCZA” i „ZŁOTA TARCZA” otrzymuje uczeń kończący szkołę 

i spełniający warunki do uzyskania stypendium za wyniki w nauce. 

§ 95. Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się uczniowi niezależnie od innych nagród 

w każdym z poniższych przypadków: 

a) 100% frekwencji; 

b) zaangażowania się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły 

lub środowiska; 

c) szczególnych osiągnięć naukowych lub sportowych, przede wszystkim w konkursach 

przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych; 

d) uzyskania przez ucznia średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych nie niższej niż 4,75 

w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej i 4,50 w klasach i – III gimnazjum. 

§ 96. Sposób obliczania średniej ocen z zajęć edukacyjnych, w szczególności wliczanie lub nie do tej 

średniej ocen z religii / etyki oraz innych zajęć nadobowiązkowych określają odrębne przepisy. 

§ 97. Niniejszy regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie ogranicza 

praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalania własnych nagród i kryteriów ich przyznawania. 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE. 

§ 98. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu rocznej 

oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego 

regulaminu lub innych przepisów prawa, w szczególności jeżeli nie przestrzegano kryteriów 

wystawiania poszczególnych ocen może wnieść w formie pisemnej odwołanie do dyrektora 

szkoły w terminie siedmiu dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Odwołanie 

musi zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka 

zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona. 

§ 99. W przypadku wpłynięcia zażalenia wspomnianego w § 98 dyrektor szkoły przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające w ciągu trzech dni roboczych. w razie stwierdzenia, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zwykłą 

większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji; 

c) termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie (a) ustala się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami).  

§ 100. W skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; na własną prośbę lub w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być 

zwolniony z udziału w pracach komisji. w tej sytuacji w jego miejsce dyrektor szkoły 

powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne; 

 dwóch nauczycieli z tej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

b) w przypadku rocznej oceny zachowania: 

 dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

 wychowawca klasy; 
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 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

 pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

 psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

 przedstawiciel rady rodziców. 

§ 101. Uczeń uzyskuje wskazywaną przez siebie lub rodziców ocenę jeżeli poprawnie wykona 85% 

zadań przewidzianych dla wnioskowanej oceny. 

§ 102. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej i jest 

ostateczna. Ocena z zajęć edukacyjnych ustalona przez komisję może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 103. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 skład komisji; 

 termin sprawdzianu; 

 zadania (pytania) sprawdzające; 

 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 skład komisji; 

 termin posiedzenia komisji; 

 wynik głosowania; 

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

§ 104. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

§ 105. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 

§ 106. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłaszania zastrzeżeń wynosi pięciu dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

w tym przypadku ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. 

§ 107.  w wypadku niestwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się. Decyzja dyrektora jest 

ostateczna; treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 108. Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na zebraniach 

z rodzicami (rodzicom i prawnym opiekunom) przedstawiają zasady niniejszego regulaminu. 

Pełny tekst regulaminu musi być wywieszony na tablicy informacyjnej w budynku szkolnym, 

udostępniony do wglądu w bibliotece i sekretariacie szkoły oraz u pedagoga szkolnego. w miarę 

możliwości powinien być umieszczony na stronie internetowej szkoły. Nikt nie może powoływać 

się na nieznajomość zasad regulaminu jeżeli wymienione powyżej warunki jego udostępnienia 

zostały spełnione.. 

§ 109. Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym uczniów przez wychowawcę klasy w trakcie 

zapowiedzianych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zebrań z rodzicami wymaganych 

niniejszym regulaminem informacji uważa się za spełnienie podania wymaganych przepisami 

prawa informacji do wiadomości rodziców niezależnie od ich obecności na tych zebraniach . 

§ 110. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości dni otwartych i zebrań z rodzicami, nie 

kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne 

sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, w szczególności niekontrolujący systematycznie 

dzienniczków, nie mogą w żadnym wypadku, w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak 

informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach okresowych 

lub rocznych. 

§ 111. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji: okresowej 

i rocznej oraz w sprawie promocji uczniów i ukończenia szkoły. 
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§ 112. Niniejszy regulamin jest elementem Statutu Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie, zmiany 

w regulaminie wprowadza się w trybie wprowadzania zmian w Statucie ZS nr 83. 

§ 113. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1999 roku. 

 

 

Projekt został przyjęty przez Komisję Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 w Gminie Warszawa 

– Centrum w dniu 18 października 1999 roku i zaakceptowany na plenarnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 w dniu 25 października 1999 roku oraz uchwalony przez Radę 

Zespołu Szkół nr 3 w Gminie Warszawa – Centrum w dniu 4 listopada 1999 roku, z poprawkami 

wprowadzonymi w dniu 3 października 2000 roku, w dniu 4 listopada 2003 roku, w dniu 4 listopada 

2004 roku  oraz w dniach  07 listopada 2006 roku i 04 czerwca 2007 roku oraz w dniu 17 marca i 17 

listopada 2010 roku. 
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Załącznik nr 9 
do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

 

OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA NAUCZYCIELI 

w Zespole Szkół nr 83 w Warszawie 

 

1. Do obowiązków nauczycieli należy: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającej w szkole 

i uczestniczących w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych organizowanych przez 

szkołę, w szczególności ścisłe przestrzeganie określonych w odrębnych przepisach 

zasad BHP oraz obowiązujących w szkole regulaminów, procedur, zarządzeń i ustaleń 

dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki i zabawy oraz 

przebywania uczniów na terenie szkoły;  

b) natychmiastowe meldowanie dyrektorowi szkoły o wszelkich wypadkach oraz 

zdarzeniach i sytuacjach uniemożliwiających zapewnienie pełnego bezpieczeństwa 

dzieciom i młodzieży oraz żądanie pomocy w przywróceniu / zapewnieniu 

właściwych warunków nauki i pracy gdy rozwiązanie problemu wykracza poza 

zwykłe uprawnienie nauczyciela; 

c) realizacja programu dydaktyczno – wychowawczego prowadzonych zajęć 

edukacyjnych w ramach obowiązkowego pensum godzin i przyznanych godzin 

ponadwymiarowych; 

d) opracowywanie na podstawie programu nauczania szczegółowych rozkładów 

materiału na każdy okres nauki i staranne przygotowywanie się do lekcji; 

e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz rozwijanie ich zdolności 

i zainteresowań zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

f) bezstronne, obiektywne i systematyczne, zgodne z odrębnymi przepisami, ocenianie 

oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów; 

g) wskazywanie uczniom braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz kierunków 

pracy nad sobą; 

h) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom w oparciu o 

rozpoznanie ich sytuacji oraz w miarę możliwości eliminowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

i) prowadzenie - w miarę potrzeb - płatnych dodatkowych zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych i konsultacji indywidualnych
32

; 

j) systematyczne kontaktowanie się z rodzicami podczas zebrań i dni otwartych 

oraz wczesne zawiadamianie rodziców o trudnościach w nauce i niepowodzeniach 

szkolnych dzieci; 

k) współpraca z biblioteką szkolną w zakresie gromadzenia księgozbioru i rozbudzania 

potrzeby czytelnictwa; 

l) dbanie o stan pomocy dydaktycznych, systematyczne wzbogacanie wyposażenia klas 

i pracowni (w miarę przydzielonych środków finansowych), troska o estetyczny 

wygląd przydzielonej izby lekcyjnej; 

m) pełnienie dyżurów opiekuńczych na korytarzach według harmonogramu 

opracowanego przez kierownictwo Zespołu Szkół; 

n) staranne prowadzenie dokumentacji szkolnej; 
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o) stale i systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie 

poziomu wiedzy merytorycznej; 

p) informowanie uczniów oraz rodziców o pełnym zakresie ich praw i – w przypadku 

uczniów - obowiązków. 

2. Nauczyciel ma prawo do: 

a) swobodnego wyboru i stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa 

za najbardziej właściwe spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne 

oraz do wyboru programów nauczania, podręczników i pomocy naukowych spośród 

zatwierdzonych do użytku i stosowania w szkołach wchodzących w skład Zespołu; 

b) formułowania własnych (autorskich) programów nauczania i wychowania, co jednak 

wymaga akceptacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) szacunku ze strony uczniów dla swego trudu, szczególnie w odniesieniu do pracy 

włożonej w przygotowanie lekcji – wyrażonego właściwym zachowaniem się uczniów 

i korzystaniem z wiedzy i umiejętności nauczyciela; 

d) właściwego, odpowiadającego jego funkcji i sprzyjającego tworzeniu autorytetu 

wychowawczego traktowania przez rodziców; 

e) oceniania wiedzy i zachowania uczniów – ocena wystawiana przez nauczyciela nie 

może być zmieniona administracyjnie a jedynie w wyniku postępowania 

odwoławczego określonego odrębnymi przepisami; 

f) uzyskania pomocy doradcy metodycznego, pedagoga szkolnego, poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, dyrektora i innych nauczycieli w przypadku 

napotkania trudności w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej; 

g) bezpłatnego otrzymywania programów nauczania i wzorcowych materiałów 

oraz wypożyczania podręczników z biblioteki szkolnej. 

3. Nauczyciel nie ponosi kosztów swojego uczestnictwa w wycieczkach, zielonych szkołach 

i imprezach kulturalnych jeżeli uczestniczy w nich służbowo jako opiekun uczniów. 

Obowiązek refundacji wymienionych kosztów spoczywa na rodzicach uczniów biorących 

udział w przedsięwzięciu. w szczególnych przypadkach refundacja może nastąpić ze 

środków finansowych pochodzących z funduszu: 

 Rady Rodziców Zespołu Szkół 

 środków specjalnych lub budżetowych szkół wchodzących w skład Zespołu 

 innych 

4. Nauczyciel rozpoczynający pracę ma prawo do szczególnej opieki i pomocy ze strony 

dyrekcji i nauczycieli w okresie adaptacji zawodowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

w okresie stażu, do czasu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, powinien 

przygotowywać się pisemnie do każdej jednostki lekcyjnej chyba, że dyrektor zwolni go 

z tego obowiązku. 
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Załącznik nr 10 

do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

CELE i ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA - BIBLIOTEKARZA. 
 

1. Biblioteka szkolna jest ogólnoinformacyjną pracownią służącą: 

a) realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły; 

b) zaspokajaniu potrzeb czytelniczych uczniów oraz rozbudzaniu i rozwijaniu ich 

zamiłowań i zainteresowań czytelniczych i poznawczych; 

c) upowszechnianiu wiedzy o regionie; 

d) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; 

e) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi 

oraz rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonym 

przez Dyrektora ZS nr 83 i eksponowanym w widocznym miejscu. 

3. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel – bibliotekarz. Normy zatrudnienia określają 

odrębne przepisy. 

4. Plan finansowy placówki zapewnia bibliotece środki na zakup książek, mebli, 

niezbędnego wyposażenia, druków bibliotecznych i innych materiałów potrzebnych 

do prawidłowego funkcjonowania biblioteki. Wydatki mogą być finansowane również 

dotacjami innych ofiarodawców. 

5. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne 

oraz multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych 

placówki. Są to: 

a) wydawnictwa informacyjne wchodzące w skład księgozbioru podręcznego; 

b) podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli; 

c) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania 

(po 1 egzemplarzu na 2 – 3 uczniów); 

d) literatura popularnonaukowa i naukowa dla potrzeb uczniów i nauczycieli; 

e) wybrane pozycje z literatury pięknej; 

f) czasopisma dla dzieci i młodzieży; 

g) czasopisma specjalistyczne i pedagogiczne; 

h) materiały audiowizualne: kasety magnetofonowe i wideo, płyty CD oraz elektroniczne 

nośniki informacji, w tym edukacyjne programy komputerowe; 

i) bibliografie.  

6. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel – bibliotekarz zobowiązany jest do: 

a) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych uczniów związanych z nauką 

i indywidualnymi zainteresowaniami; 

b) udostępniania zbiorów z wypożyczalni i czytelni w formie wypożyczeń 

indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych; 

c) udzielania czytelnikom informacji, w szczególności bibliotecznych, bibliograficznych 

i tekstowych w tym informowania o nowych nabytkach lub książkach szczególnie 

wartościowych; 

d) udzielania porad przy wyborze literatury; 
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e) prowadzenia zajęć w ramach edukacji czytelniczej i medialnej w klasach 4 – 6 szkoły 

podstawowej i klasach I-III gimnazjum wspólnie z innymi nauczycielami 

oraz samodzielnie; 

f) udostępniania nauczycielom, wychowawcom, kołom zainteresowań i rodzicom 

potrzebnych im materiałów; 

g) współpracy z nauczycielami w zakresie przygotowania oraz realizacji programów 

nauczania (programy blokowe, ścieżki edukacyjne, przedsięwzięcia realizowane 

metodą projektu tematycznego); 

h) informowania nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów; 

i) przygotowywania analiz czytelnictwa w szkołach wchodzących w skład Zespołu 

na posiedzeniach odpowiednich rad pedagogicznych (nie rzadziej niż raz w roku); 

j) prowadzenia różnych form informacji czytelniczej i popularnonaukowej.  

7. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel – bibliotekarz zobowiązany jest do: 

a) dokonywania zakupów oraz ewidencjonowania zbiorów zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

b) zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem i zbyt szybkim zużyciem; 

c) systematycznej selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc 

odpowiednią dokumentację zgodnie z odpowiednimi przepisami; 

d) organizowania warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej; 

e) unowocześniania bazy informacyjnej (zbiory multimedialne, internet); 

f) przedstawiania odpowiednim radom pedagogicznym rocznego planu pracy 

uwzględniającego wnioski nauczycieli, wychowawców, zespołów przedmiotowych 

oraz samorządu i sprawozdania z jego realizacji. 

8. Na wniosek nauczyciela bibliotekarza Dyrektor Zespołu Szkół ustala listę książek 

podlegających ze względu na swą wartość szczególnej ochronie i których udostępnianie 

może mieć miejsce jedynie na terenie biblioteki. 
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Załącznik nr 11 
do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 83 

w Warszawie 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. Regulamin wewnętrzny określa prawa i obowiązki każdego ucznia oraz normy 

współżycia społeczności Szkoły; jest on integralną częścią Statutu Zespołu Szkół nr 83 

w Warszawie. 

§2. Cała społeczność Zespołu Szkół, to jest nauczyciele, pracownicy administracyjno – 

obsługowi i uczniowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad regulaminu 

wewnętrznego Zespołu Szkół. 

§3. Niniejszy regulamin powinien być eksponowany w widocznych i dostępnych 

dla ogółu miejscach. 

§4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. 

PRAWA UCZNIA 

§5. Uczeń ma prawo do podmiotowego udziału w dobrze zorganizowanym, obejmującym 

wszystkie treści i zapewniającym realizację wszystkich celów określonych w podstawie 

programowej, zapewniającym wszechstronny rozwój psychiczny i fizyczny 

oraz bezpieczeństwo i opiekę procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

§6. Uczeń ma prawo do wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych oraz dni wolnych 

od pracy i ferii szkolnych na zasadach określonych w § 7 i §8 niniejszego regulaminu. 

§7. Nauczyciel nie powinien przedłużać jednostki lekcyjnej poza określony odrębnymi 

przepisami czas jej trwania. Przepis powyższy nie dotyczy jednak przypadku, gdy 

wskutek niewłaściwego zachowania się uczniów lub z innych, zawinionych 

przez uczniów przyczyn materiał przewidziany przez nauczyciela do omówienia w trakcie 

tej jednostki nie został zrealizowany. 

§8. Nie należy zadawać obszernych pisemnych prac domowych, które uczeń musiałby 

odrabiać w czasie weekendów, dni wolnych od zajęć lekcyjnych i ferii szkolnych. Nie 

dotyczy to przypadków, gdy odrobienie pracy domowej jest możliwe w czasie 

nieobejmującym wspomnianych okresów wypoczynku.
33

 

§9. Uczeń ma prawo do jawnej, umotywowanej i przeprowadzonej na bieżąco zgodnie 

z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oceny stanu swej wiedzy i umiejętności 

oraz oceny zachowania. Wszystkie sprawy związane z ocenianiem zachowania 

oraz wiedzy i umiejętności uczniów, w szczególności zasady i formy sprawdzania ich 

osiągnięć regulują odrębne przepisy. 

§10. Uczeń ma prawo, po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, w zależności 

od czasu jej trwania być nieprzygotowanym do zajęć edukacyjnych w następującym 

zakresie: 
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 praktycznie przepis ten oznacza zakaz zadawania obszernych prac domowych z piątku na poniedziałek (nie 

dotyczy przedmiotów nauczanych dwa razy w tygodniu) oraz ostatniego dnia przed feriami na pierwszy dzień 

po feriach 
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a) w pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej tydzień 

nie odrobić pisemnych prac domowych; 

b) przez trzy kolejne dni nauki po co najmniej tygodniowej nieobecności – może 

nadrobić zaległości i uzupełniać materiał /wiadomości, zeszyty/. 

§11. W okresach podanych w § 10 uczeń jest zwolniony od odpowiedzi ustnych, 

kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych. 

§12. Uczniowie nie są pytani i nie piszą klasówek i sprawdzianów w dniu bezpośrednio 

następującym po całodziennej (przynajmniej do godz. 18
00

) lub kilkudniowej wycieczce 

szkolnej, zielonej/białej szkole lub wyjeździe na zawody sportowe. 

§13. Każde nieprzygotowanie się do zajęć należy zgłosić nauczycielowi bezpośrednio 

przed rozpoczęciem lekcji. 

§14. Jeden raz w semestrze, w odniesieniu do każdych zajęć edukacyjnych, uczeń ma 

prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny. Nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może ustalić większą liczbę dopuszczalnych nieprzygotowań. 

§15. Uczeń ma prawo do swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych i przynależności 

do wybranych przez siebie organizacji młodzieżowych. 

§16. Uczniowie każdej klasy mają prawo do wyboru przedstawicieli samorządu klasowego 

i ustalenia form jego pracy oraz zadań na odpowiadających im zasadach. 

§17. Zasady wybierania organów i funkcjonowania oraz uprawnienia szkolnego samorządu 

uczniowskiego określają odrębne przepisy Statutu Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie. 

§18. Uczeń ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy materialnej oferowanej 

przez szkołę na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

§19. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć we wszystkich obowiązkowych zajęciach 

szkolnych ujętych w planie dydaktyczno – wychowawczym Zespołu Szkół i własnej 

klasy. 

§20. Uczeń obowiązany jest codziennie mieć przy sobie dzienniczek z wypełnionymi 

danymi osobowymi, szczególnie dotyczącymi kontaktu z opieką domową w czasie dnia 

pracy. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty dzienniczka uczeń ma obowiązek 

niezwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy klasy. Duplikat powinien być wykonany 

w ciągu trzech dni. Fakt założenia duplikatu dzienniczka wychowawca klasy odnotowuje 

w dzienniku lekcyjnym. 

§21. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły punktualnie. Wpływ 

nieusprawiedliwionych spóźnień na ocenę zachowania określają wewnątrzszkolne 

przepisy dotyczące oceniania. 

§22. Podczas trwania zajęć przewidzianych rozkładem lekcji uczniom nie wolno opuszczać 

terenu szkoły bez zgody nauczyciela. 

§23. Każda nieobecność w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu siedmiu dni 

od powrotu ucznia do szkoły w formie dokonanego przez rodziców / opiekunów wpisu do 

dzienniczka ucznia. Nieobecności nieusprawiedliwione powodują obniżenie oceny 

zachowania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§24. Uczniowie mają obowiązek dbania o powierzony im sprzęt szkolny, ład i porządek 

w salach. w przypadku zawinionego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice uczniów. 

§25. Na terenie szkoły uczniowie (podobnie jak i wszyscy dorośli) mają obowiązek 

zachowywać się w sposób odpowiedni do miejsca, w którym się znajdują, okazywać sobie 

oraz innym dorosłym (nauczycielom, pracownikom i gościom szkoły) życzliwość, 
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szacunek, chętnie pomagać innym, szczególnie młodszym i słabszym. Zachowania 

wyrażające wzajemne uczucia nie powinny stawiać innych w kłopotliwych sytuacjach. 

§26. W czasie przerw międzylekcyjnych uczeń zobowiązany jest zachować się w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu własnemu oraz kolegów. 

§27. Uczeń zobowiązany jest dbać o swój estetyczny wygląd, ubierać się czysto, skromnie 

i schludnie, w sposób odpowiedni do miejsca jakim jest szkoła oraz przestrzegać 

podstawowych zasad higieny osobistej. w szczególności za niewłaściwe uważa się stroje 

typowo sportowe lub plażowe np. tzw. „topy” czy koszulki i spodenki gimnastyczne. 

w pomieszczeniach szkolnych nie wolno nosić jakichkolwiek nakryć głowy (z wyjątkiem 

wymaganych przez przepisy wyznaniowe religii danej osoby). Uczniowie nie mogą mieć 

w miejscach odsłoniętych tatuaży, kolczyków (nie dotyczy niewielkich kolczyków 

w uszach u dziewcząt) oraz wyrazistego makijażu. Nie należy farbować włosów 

oraz golić głów „na zero”. Na terenie szkoły nie należy nosić strojów afiszujących 

przynależność do grup o charakterze subkultur młodzieżowych. Zabrania się noszenia 

strojów zawierających symbole lub reklamy używek lub narkotyków, ukazujących napisy 

lub rysunki zawierające treści obsceniczne, powszechnie uważane za obraźliwe 

lub mogące urażać uczucia innych. 

§28. W dniach uroczystości szkolnych (początek i zakończenie roku szkolnego, Dzień 

Edukacji Narodowej, Święto Szkoły) oraz sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 

ucznia obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub koszula, spódnica lub spodnie w kolorze 

granatowym lub czarnym. 

§29. Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo wprowadzić obowiązek codziennej zmiany obuwia. 

Termin wprowadzenia i odwołania tego obowiązku podaje się uczniom do wiadomości 

przez wychowawców na nie mniej niż 7 dni wcześniej. 

§30. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie własne i kolegów oraz zachowywać się 

w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych. 

§31. Na teren szkoły nie wolno uczniom wnosić ani na jej terenie używać jakichkolwiek 

wyrobów tytoniowych. Powyższy zakaz dotyczy również tzw. „papierosów 

elektronicznych”. 

§32. Na teren szkoły nie wolno wnosić ani na jej terenie spożywać jakichkolwiek napojów 

alkoholowych. 

§33. Na teren szkoły nie wolno wnosić ani na jej terenie używać jakichkolwiek środków 

odurzających, psychotropowych i narkotycznych.  

§34. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem środków 

oddziaływujących na psychikę lub zmieniających osobowość człowieka – 

w szczególności takie, których stan wskazuje na wcześniejsze spożywanie alkoholu 

lub użycie środków narkotycznych. 

§35. Do szkoły nie wolno przynosić przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

kogokolwiek – w szczególności noży znacznych rozmiarów, wszelkiego rodzaju broni, 

w tym gazowej i paralizatorów, niezależnie od legalności ich posiadania, substancji 

i urządzeń emitujących promieniowanie radioaktywne i laserowe
34

. Dyrektor Zespołu 

Szkół ma prawo ustalić dodatkowy wykaz przedmiotów, których wnoszenie na teren 

placówki jest zakazane. 

§36. W przypadku przyniesienia do szkoły przez uczniów przedmiotów zabronionych 

nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do ich zatrzymania i zwrócenia 

rodzicom, a w przypadku rzeczy, których posiadanie jest prawnie zabronione przekazania 

organom policji lub straży miejskiej. 
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 nie dotyczy urządzeń odtwarzających CD i odczytujących CD - ROM 
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§37. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły gotówki, której wartość przekracza 

równowartość €5,00
35

. Skarbnik zbierający pieniądze, gdy ich wartość przekroczy 

równowartość €25,00 zobowiązany jest przekazywać je uprawnionej osobie dorosłej,. 

§38. Podczas trwania zajęć edukacyjnych uczniom nie wolno bez wyraźnej zgody 

nauczyciela używać środków łączności bezprzewodowej, w szczególności telefonów 

komórkowych, pagerów i tym podobnych urządzeń. 

§39. Środki łączności bezprzewodowej używane przez uczniów wbrew postanowieniom 

§ 38 i 40, zabawki i inne przedmioty, którymi uczniowie posługują się w trakcie zajęć 

szkolnych wbrew zakazowi nauczyciela przeszkadzając w prowadzeniu tychże zajęć 

mogą być przez nauczyciela odbierane i przekazywane do depozytu w sekretariacie 

szkoły. Rodzice / opiekunowie ucznia mogą odebrać wyżej wymienione przedmioty 

w godzinach pracy sekretariatu szkoły. 

§40. Na trenie Zespołu Szkół nie wolno dokonywać rejestracji dźwięku i obrazu 

w jakiejkolwiek formie bez zgody wszystkich osób, których głos bądź wizerunek miałyby 

być utrwalone. Powyższy zakaz nie dotyczy obrazów rejestrowanych przez monitoring 

wizyjny zainstalowany na trenie placówki. Nie obowiązuje on również w czasie 

uroczystości szkolnych, pikników oraz imprez i zawodów sportowych. 

NAGRODY i KARY 

§41. Za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz inne szczególne 

osiągnięcia uczniowi lub grupie uczniów mogą być przyznane nagrody: 

a) pochwała wychowawcy klasy udzielona indywidualnie lub w obecności innych 

uczniów; 

b) pochwała dyrektora udzielona indywidualnie lub w obecności innych uczniów; 

c) wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie promocyjnym oraz w ewentualnej 

ankiecie do szkoły na wyższym szczeblu kształcenia; 

d) książka pamiątkowa lub nagroda rzeczowa; 

e) list pochwalny skierowany przez Dyrektora ZS nr 83 do rodziców w imieniu Rady 

Pedagogicznej; 

f) inne nagrody określone w odrębnych przepisach, w szczególności dotyczących 

oceniania i promowania uczniów. 

§42. Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu Szkoły i regulaminu, jak również lekceważenie 

nauki i innych obowiązków uczeń może być ukarany: 

a) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy udzieloną indywidualnie 

lub w obecności innych uczniów; 

b) upomnieniem lub naganą dyrektora udzieloną indywidualnie lub w obecności innych 

uczniów; 

c) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o lekceważeniu obowiązków 

lub złym zachowaniu; 

d) czasowym zawieszeniem praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

do reprezentowania szkoły na zewnątrz lub do korzystania z niektórych form opieki 

socjalnej. 

§43. Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, rażące naruszanie zasad 

współżycia społecznego lub chuligaństwo, jeżeli inne środki wychowawcze nie przynoszą 

rezultatu uczeń może być: 
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a) przeniesiony do klasy równoległej;  

b) przeniesiony do innej szkoły – w przypadku rażąco negatywnego i destruktywnego 

wpływu na innych uczniów uniemożliwiającego dalszą efektywną pracę 

wychowawczą nauczycieli. 

§44.  Kary wymienione w § 45 wymierzone są na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej 

ZS nr 83. Przy wymierzaniu kary określonej w § 43 punkt (b) musi być zapewnione 

przestrzeganie przepisów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego. 

§45. Jeżeli wymierzona kara zdaniem ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów jest 

niesłuszna, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą w ciągu 3 dni roboczych 

od powiadomienia ich o ukaraniu wnieść odwołanie od decyzji nauczyciela 

lub wychowawcy klasy do dyrektora szkoły, od decyzji dyrektora szkoły do rady 

pedagogicznej, od decyzji rady pedagogicznej do rady pedagogicznej
36

. Postępowanie 

odwoławcze jest jednoinstancyjne i powinno być zakończone w ciągu 14 dni. Rada 

pedagogiczna rozpatruje odwołania na zebraniach plenarnych, decyzje podejmuje 

większością głosów.  

§46. Dyrektor ma prawo zawiesić wykonanie kary jeżeli uczeń otrzyma poręczenie 

wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub samorządu uczniowskiego. 

§47. W uzasadnionych przypadkach informacje o przyznanych nagrodach i wymierzonych 

karach umieszcza się w dokumentacji szkolnej dotyczącej ucznia, decyzję podejmuje 

organ przyznający nagrodę/wymierzający karę. Zamieszczoną w dokumentacji szkolnej 

informację o ukaraniu ucznia usuwa się po upływie jednego roku od dnia ukarania. 

§48. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących stroju uczniowie będą upominani 

a fakt ten ma wpływ na okresową lub roczną ocenę zachowania. w drastycznych 

przypadkach naruszenia przyjętych norm wyglądu szkoła zawiadamia 

Rodziców/Opiekunów ucznia z żądaniem jego odebrania ze szkoły w celu niezwłocznego 

dostosowania wyglądu do przyjętych norm. 

USTALENIA KOŃCOWE 

§49. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) przynoszone bez zgody nauczyciela do szkoły: pieniądze, drogie zabawki, telefony 

komórkowe, pozostały sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy itp.; 

b) pieniądze, śniadania i inne cenne rzeczy pozostawione w szatni; 

c) obuwie pozostawione w szatni poza workami płóciennymi oraz obuwie i ubranie 

pozostawione poza szatniami i przebieralniami przy sali gimnastycznej. 

§50. Dyrektor szkoły może wprowadzić ograniczenia lub zakaz przebywania określonych 

kategorii osób w wybranych, wydzielonych częściach budynku szkolnego lub terenu 

przyszkolnego. Ograniczenia takie publikowane są zwyczajowy sposób, np. w postaci 

wywieszonych ogłoszeń tablic informacyjnych itp. 

§51. (skreślony) 

§52. Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez  Samorząd Szkolny może wprowadzić 

wewnątrzszkolny kodeks określający normy zachowań obowiązujące w Zespole Szkół 

nr 83 w Warszawie oraz system nagród, konsekwencji i kar, zapewniających 

przestrzeganie określonych w kodeksie norm. Podjęte ustalenia nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami statutu szkoły. 

§53. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane stosowną uchwałą Rady 

Pedagogicznej ZS nr 83 w trybie określonym dla zmian w Statucie ZS nr 83 
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Załącznik nr 12 
do Statutu Zespołu Szkół nr 83 

 w Warszawie 

KODEKS  UCZNIA  -  SPORTOWCA 

Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie 
 

1. Przepisy niniejszego załącznika dotyczą uczniów oddziałów sportowych Szkoły 

Podstawowej nr 152 imienia Marii Dąbrowskiej w Warszawie i Gimnazjum Sportowego 

nr 17 w Warszawie. 

2. Uczeń – sportowiec ma prawo: 

a) aktywnie uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia szkół wchodzących w skład 

Zespołu; 

b) reprezentować swoją szkołę w zawodach sportowych; 

c) uczestniczyć w obozach sportowych; 

d) korzystać z ewentualnej zniżki w odpłatności za obozy sportowe; 

e) prosić o usprawiedliwienie braku przygotowania się do lekcji po zawodach 

kończących się w późnych godzinach wieczornych (po 18
00

), gdy nie było możliwości 

wcześniejszego przygotowania się, dotyczy to lekcji, które odbyły się dnia 

poprzedniego (po porozumieniu się z zastępcą dyrektora ds. szkolenia sportowego 

i wychowawcą klasy);  

f) otrzymać reprezentacyjny sprzęt sportowy (dresy, koszulki, spodenki itp.); 

g) korzystać z pomocy kierownictwa szkoły, nauczycieli i trenerów w przezwyciężaniu 

swoich kłopotów i trudności dotyczących nauki i sportu; 

h) korzystać z pomocy finansowej szkoły w trudnej sytuacji materialnej przy akcjach 

obozowych, obiadowych itp.; 

i) zgłaszać trenerowi wszystkie dolegliwości, które uniemożliwiają przystąpienie 

do treningu lub zawodów sportowych lub powodują konieczność przerwania 

już rozpoczętego treningu lub konkurencji podczas zawodów, bez obawy o negatywną 

reakcję trenera; 

j) korzystać z opieki zdrowotnej specjalistycznej przychodni lekarskiej. 

3. Uczeń – sportowiec ma obowiązek: 

a) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne i sportowe; 

b) brać udział we wszystkich wyznaczonych przez trenera zawodach sportowych 

z zastrzeżeniem wymienionym w punkcie 2 podpunkt (i) niniejszego załącznika; 

c) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim; posiadanie aktualnego orzeczenia 

o zdolności do udziału w zajęciach sportowych jest warunkiem dopuszczenia do 

uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego i treningach; 

d) dbać o szkolny i osobisty sprzęt sportowy; 

e) zgłosić natychmiast trenerowi wszystkie dolegliwości, które uniemożliwiają 

przystąpienie do treningu lub zawodów sportowych albo powodują konieczność 

przerwania już rozpoczętego treningu lub konkurencji podczas zawodów; 

f) przedstawiać trenerowi zwolnienie z zajęć w razie okresowej niedyspozycji 

zdrowotnej; 

g) zawiadamiać zastępcę dyrektora ds. szkolenia sportowego o przyczynach dłuższej 

nieobecności na zajęciach sportowych; 

h) swoja postawą przynosić zaszczyt szkole i godnie ją reprezentować. 

4. Na zakończenie roku szkolnego najlepsi uczniowie – sportowcy mogą otrzymać nagrody 

rzeczowe. 



STATUT 

ZESPOŁU SZKÓŁ nr 83 w  Warszawie 

50/50 

5. Za udział w zawodach rozgrywanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim 

uczniowie – sportowcy mogą otrzymać: 

a) ocenę celującą z wychowania fizycznego – „6”; 

b) podwyższoną ocenę zachowania; 

c) pomoc dyrektora przy wyborze szkoły wyższego szczebla o profilu sportowym. 

 

  

 

 

 


