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STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 3 
IM.  HENRYKA  SIENKIEWICZA 

W RZESZOWIE 
(obowiązuje od 1 września 2009 r.) 

 
Rozdział I  - Postanowienia ogólne 

§ 1 
 
Szkoła Podstawowa nr 3 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 11 zwana dalej 
szkołą jest placówką publiczną. 

§ 2 
 
Organem prowadzącym szkoły jest  Gmina Rzeszów. Nadzór pedagogiczny sprawuje 
Podkarpacki Kurator Oświaty.  
 

§ 3 
 
Szkoła działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. 
Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Rzeszowa. 
 

§ 4 
 
Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat. Warunkiem podjęcia nauki w szkole jest 
ukończenie przez ucznia 6 lub 7 lat Ŝycia. (O czasie rozpoczęcia  realizacji obowiązku 
szkolnego ucznia sześcioletniego  decydują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie  
odrębnych przepisów) 
 

§ 5 
 
1. Szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza 
2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny. 
 
 
Rozdział  II  - Cele i zadania szkoły 
 

§ 6 
 
Celem szkoły jest: 
1) kształcenie  i  wychowywanie  dzieci  oraz  ich  przygotowanie  do   nauki  w  gimnazjum  
      i  Ŝycia we współczesnym świecie, 
2) zapewnienie  niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego, 
3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 

poszanowania dla  polskiego dziedzictwa kulturowego, 
4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu, patriotyzmu, przekazywanie 

wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, 
kulturze i środowisku naturalnym, 
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5) przygotowanie ucznia do obowiązków rodzinnych i obywatelskich zgodnych  
z chrześcijańskimi wartościami w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 
sprawiedliwości, tolerancji i wolności. 

 
 

§ 7 
 
Szkoła organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etyczno-moralnej w wymiarze 
określonym odrębnymi przepisami. 
 
 

§ 8 
 
Szkoła umoŜliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty 
i jako szkoła publiczna : 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie, a w miarę wolnych miejsc równieŜ 

uczniów zamieszkałych poza obwodem, 
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 
4) realizuje podstawy programowe ustalone dla szkoły podstawowej, 
5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną. 
 
 
Rozdział III – organy szkoły i ich kompetencje 
 
 

§ 9 
 

1. Organami szkoły są: 
 
1) dyrektor szkoły 
2) rada pedagogiczna 
3) samorząd uczniowski 
4) rada rodziców 
5) rada szkoły, jeŜeli zostanie utworzona 
 
2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada szkoły i rada rodziców uchwalają 

regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa 
oświatowego i niniejszym statutem. 

 
§ 10 

 
Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi. 
 
Do zadań dyrektora  naleŜy w szczególności : 
1) kierowanie bieŜącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą, 
2) organizowanie całości pracy dydaktycznej, 
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
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4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,  
5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady szkoły podjętych w ramach ich 

kompetencji, 
6) dysponowanie środkami finansowymi szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie , 
7) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
8) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 
9) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróŜnień dla nauczycieli 

i innych   pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły 
oraz organizacji związkowych, 

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
 

§ 11 
 
Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 
zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego  realizacji, w szczególności 
dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców. 

 
§ 12 

 
Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania  uchwał rady pedagogicznej niezgodnych   
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora 
oświaty i organ prowadzący. 
 

§ 13 
 

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły moŜe wyrazić zgodę na działalność 
w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, 
rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
 

§ 14 
 

W wykonywaniu swych zadań dyrektor  szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą 
szkoły, rodzicami i samorządem szkolnym. 
 

§ 15 
 
1. W szkole moŜe być utworzone stanowisko wicedyrektora. 
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, moŜe tworzyć inne, dodatkowe 

stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala 
dyrektor szkoły. 

 
§ 16 

 
Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na 
jej podstawie przepisy wykonawcze. 
 

§ 17 
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Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady 
jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej 
członków o terminie i porządku obrad. 

§ 18 
 
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleŜy : 
 
1) zatwierdzanie planu pracy szkoły, 
2) zatwierdzanie klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po 

zaopiniowaniu projektów przez radę szkoły, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5) zatwierdzanie kryteriów oceny zachowania uczniów, 
6) opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
7) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego. 
 
2.   Rada pedagogiczna opiniuje : 
1) roczną organizację szkoły, tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego – w szczególności propozycje dotyczące uzupełniania pomocy 

dydaktycznych szkoły, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli, 
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

 
2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do 

uchwalenia radzie szkoły. W przypadku braku rady szkoły, statut uchwala rada 
pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców. 

 
3. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej  niŜ dwa razy do roku. 
 
 
4. W przypadku niepowołania rady szkoły jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna  

z wyłączeniem § 21 ust. 1 pkt 6. 
 
5. Rada pedagogiczna moŜe występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego. 
 
6. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, stanowiący załącznik 

do niniejszego statutu. 
 

§ 19 
 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są      
reprezentantami ogółu uczniów. 

 
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów. 
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3. Samorząd uczniowski moŜe przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, 

radzie szkoły wnioski i opinie w sprawach  dotyczących szkoły, a w szczególności 
dotyczące praw i obowiązków ucznia. 

 
4. Uczniowie mają prawo do wyboru, w porozumieniu z dyrektorem, nauczyciela pełniącego 

role opiekuna samorządu uczniowskiego, a w porozumieniu z opiekunem do redagowania 
i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi. 

 
§ 20 

 
1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność  

statutową szkoły. 
 
2. Do kompetencji  rady rodziców naleŜy : 
 
1) występowanie do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady szkoły z wnioskami 

i sprawami dotyczącymi szkoły, 
2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły, 
3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności 

celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby 
szkoły, 

4) środki, o których mowa w pkt. 3, są przez przechowywane na wydzielonym rachunku 
bankowym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.  

5) w przypadku niepowołania rady szkoły, rada rodziców opiniuje szkolny zestaw 
programów nauczania, 

6) opiniuje program wychowawczy szkoły. 
 
3. Zasady tworzenia i pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie 

przedstawicieli rodziców wszystkich klas. 
 

§ 21 
 

1. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły 
a w szczególności: 

 
1) uchwala statut szkoły i jego zmiany, 
2) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki 

i pracy w szkole, 
3) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
4) opiniuje plan finansowy szkoły i przedstawia wnioski, 
5) ocenia sytuację oraz stan szkoły, występuje z wnioskami do dyrektora, rady 

pedagogicznej, organu prowadzącego, Wojewódzkiej Rady Oświatowej w sprawach 
organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 

6) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy szkoły, 
7) moŜe występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami 

o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela 
zatrudnionego w szkole. 
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2. Czas trwania kadencji, zasady wyboru i pracy rady szkoły określa jej regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszego statutu. 

 
3. Rada szkoły składa się w równych liczbach z przedstawicieli nauczycieli, rodziców 

i uczniów. Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny 
wniosek dwóch spośród  wymienionych podmiotów. 

 
4. Wszelkie sprawy nie naleŜące do kompetencji innych organów szkoły rozstrzyga rada 

szkoły. 
 
 
 
Rozdział IV – Organizacja szkoły 
 
 

§ 22 
 
1. Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu 
nauczania. 

 
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin 
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 
szkołę. 

 
3. Arkusz organizacji, o  którym mowa w ust. 2 dyrektor szkoły przedstawia do 

zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 kwietnia kaŜdego roku. 
 

§ 23 
 

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zawarte są w Szkolnym Systemie Oceniania 
stanowiącym załącznik do niniejszego statutu. 
 

§ 24 
 

1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły ustala 
tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych – obowiązkowych, nadobowiązkowych 
i fakultatywnych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzenia eksperymentów 
i innowacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złoŜony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 

 
3. Zajęcia z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego odbywają się 

z podziałem na grupy liczące od 12 – 26 osób. 
 
4. Kalendarz kaŜdego roku szkolnego określają odrębne przepisy. 
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§ 25  

 
1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, w klasach I-III prowadzi 

się nauczanie zintegrowane. 
 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  
      Czas trwania zajęć w kl. I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia. 
 
3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut Decyzję w tej sprawie podejmuje     

dyrektor szkoły. 
 
4. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach 

tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych moŜliwe jest 
ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to 
zgody dyrektora szkoły popartej pozytywną  opinią organu prowadzącego. 

 
§ 26 

 
1. Podział oddziałów na oddziały, grupy lub tworzenie  grup międzyoddziałowych ustala 

dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 

§ 27 
 

1. Szkoła w miarę posiadanych moŜliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza 
przedmioty nadobowiązkowe. 

 
2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą 

być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjne. 
 
3. Uczniowie wymienieni w pkt. 2 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych 

organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne. 
 
4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki 

i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla 
kaŜdego ucznia na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 28 

 
Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem 
potrzeb i zainteresowań uczniów oraz moŜliwości organizacyjnych i finansowych szkoły. 
 
 

§ 29 
 
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która słuŜy realizacji celów dydaktyczno – 

wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną 
pracownią szkolną, posiada czytelnię wyposaŜoną w ICM i umoŜliwiającą prowadzenie 
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zajęć z grupą uczniów. UŜytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni 
pracownicy szkoły i rodzice. 

 
2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do 

tygodniowego planu zajęć – tak, aby umoŜliwi ć uŜytkownikom dostęp do jej zbiorów 
podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

 
3. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin stanowiący załącznik do 

niniejszego statutu. 
 

§ 30 
 

W szkole moŜe funkcjonować świetlica i stołówka szkolna. Zasady korzystania ze świetlicy  
i stołówki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą szkoły. 
 

§ 31 
 

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyŜury 
nauczycielskie i dyŜury pracowników obsługi na korytarzach i w szatni. 

 
2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele-

organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady 
odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci. 

 
3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zbiórek harcerskich odpowiedzialni są instruktorzy 

ZHP lub ZHR prowadzący druŜyny. 
 
4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych  odpowiada 

osoba prowadząca te zajęcia. 
 

§ 32 
 

1. Dyrektor szkoły powierza kaŜdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, 
zwanemu wychowawcą. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły moŜe powierzyć 
obowiązki wychowawcy dwóm nauczycielom. 

 
2. Funkcje wychowawcy dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który – jeśli nie zajdą 

szczególne okoliczności  prowadzi oddział w całym cyklu nauczania. 
 
3. Rodzice uczniów kaŜdego oddziału, mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem 

o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie, wraz z uzasadnieniem, powinien być 
podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych 
o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. 
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Rozdział V – Uczniowie 
 

§ 33 
 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie, z wyłączeniem uczniów, 
którzy zostali przyjęci do innych szkół. 

 
2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 

dyrektor moŜe : 
 
1) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, 
2) odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę. 
3. W uzasadnionych przypadkach do szkoły mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza 

jej obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie moŜe powodować pogorszenia 
warunków pracy szkoły. 

 
§ 34 

 
Uczeń ma prawo do : 
 
1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach 

wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej, 
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 
3) Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 
4) opieki wychowawczej i zapewniania warunków bezpieczeństwa, 
5) swobody w wyraŜaniu myśli i przekonań, 
6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, 

zgodnych  ze szkolnym systemem oceniania, 
7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  
8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych 

i ferii, 
10) uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku trudności w nauce, na 

zasadach określonych w regulaminie szkoły, 
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły, 
12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami, 
13) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej, 
14)   uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych 

i rozrywkowych na terenie szkoły, 
15) wpływania na Ŝycie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających na terenie szkoły, 
16) prawo odwołania się od oceny zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych 

w szkolnym systemie oceniania. 
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§ 35 
 
Uczeń ma obowiązek :  
 
1) uczyć systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

lekcyjnych, Ŝyciu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się, 
2) godnie reprezentować szkołę, 
3) starać się o uzyskanie jak najwyŜszej oceny własnego zachowania, 
4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
5) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią, 
6) chronić własne Ŝycie  i zdrowie, przestrzegać zasad higieny, 
7) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone 

w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice. 
8) Dbać o schludny wygląd.  
9) UŜywać telefonu komórkowego na terenie szkoły zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie szkoły. 
 

§ 36 
 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie 
na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor szkoły na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 37 
 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń moŜe otrzymać następujące wyróŜnienia : 
 
1) pochwałę na forum klasy, 
2) pochwałę na forum szkoły, 
3) list pochwalny skierowany do rodziców, 
4) nagrodę rzeczową. 
5) Udział i zdobyte lokaty oraz wyróŜnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych 

itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych. 
 
2. Za lekcewaŜenie nauki i innych obowiązków uczeń moŜe otrzymać następujące kary : 
 
1) naganę udzieloną przez wychowawcę klasy , 
2) naganę udzieloną  przez dyrektora szkoły, 
3) pisemne powiadomienie rodziców, 
4) przeniesienie do oddziału równoległego. 
 
3. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca 

klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia. 
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§ 38 
 
1. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, moŜe być, na 

wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innej placówki. 
 
2. Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust.1, następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej. 
 
 

§ 39 
 

Szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia, rodzaj stroju uczniowskiego, zasady 
przyznawania wyróŜnień i stosowania kar, sposób rozstrzygania sporów, zasady uŜywania 
telefonów komórkowych określa regulamin szkoły stanowiący załącznik  niniejszego statutu. 
 
 
Rozdział VI – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 
 

§ 40 
 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy. 
 

§  41 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest      
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a  takŜe bezpieczeństwo powierzonych 
jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczycieli naleŜy w szczególności : 
 
1) realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania oraz programu 

wychowawczego szkoły, 
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
4) systematycznie i obiektywne ocenianie uczniów, 
5) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 
6) systematyczne prowadzenie dokumentacji  przebiegu nauczania, 
7) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał, 
8) współpraca z rodzicami. 
 

§ 42 
 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły 
przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na 
posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
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2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły 
przewodniczący zespołu. 

 
3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są : 
 
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć, 
3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych, 
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a takŜe 

w uzupełnianiu ich wyposaŜenia. 
§ 43 

 
1. Do zadań wychowawcy naleŜy w szczególności : 
 
1) otaczanie indywidualną opieka wychowawczą kaŜdego ze swoich uczniów, 
2) utrzymywanie  systematycznego  kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, 

porad, wskazówek ułatwiających  rozwiązywanie problemów, 
3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami róŜnych form  Ŝycia 

zespołowego, które rozwijają i integrują zespół, 
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi 

i koordynowanie działań wychowawczych, 
5) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 
6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności 

w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne, 
7) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski, 
8) pomaganie w organizacji i udział w Ŝyciu kulturalnym klasy, 
9) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie 

sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach rady 
pedagogicznej, 

10)  systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej. 
 
2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji 
oświatowych i naukowych. 

 
 

§ 44 
 

1. Do wspólnych zadań pedagoga i psychologa szkolnego naleŜy : 
 
1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 

szkolnych, 
2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy, 
3) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 
4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej, 
5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole, 
6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności, 
7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, 

psychologiczną i wychowawczą, 
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8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych, 
9) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieŜą mającą zaburzenia 

zachowania, problemy z nadpobudliwością  i zachowaniem oraz inne zaburzenia 
emocjonalne. 

 
2.   Pedagog w szczególności : 
 
1) rozpoznaje warunki Ŝycia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej 

współpracy z wychowawcami klas 
2) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych, 
3) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek 

opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych, 
4) kontroluje realizację obowiązku szkolnego, 
5) w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania 
szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym. 

 
3. Psycholog szkolny w szczególności: 
1) organizuje formy terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego, 
2) prowadzi z młodzieŜą zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest zdobywanie 

określonych umiejętności psychologicznych niezbędnych w podejmowaniu 
satysfakcjonujących kontaktów między ludźmi w tym : 

•  komunikowania się, 
• podejmowania decyzji, 
• asertywności, 
• otwartości na siebie i innych, 
• funkcjonowania w relacjach z innymi, 
3) prowadzi badania moŜliwości intelektualnych uczniów, 
4) organizuje lub prowadzi zajęcia terapii rodzinnej dla zainteresowanych tą formą pomocy, 
5) w przypadku braku etatu psychologa, zadania powyŜsze realizuje pedagog szkolny. 
 

§ 45 
 

Nauczyciel bibliotekarz realizuje swoje zadania w szczególności : 
 
1) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji 

oraz opracowania bibliotecznego, 
2) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, 

taśmy wideo, taśmy magnetofonowe),  
3) udostępnia  zbiory biblioteki w formie wypoŜyczeń indywidualnych oraz wypoŜyczeń do 

pracowni przedmiotowych, 
4) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi 

zainteresowaniami, 
5) udziela  informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych 

nabytkach lub ksiąŜkach szczególnie wartościowych, 
6) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej, 
7) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa, 
8) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, 

wychowawców i zespołów samokształceniowych, 
9) systematycznie zabezpiecza zbiory przed szybkim zuŜyciem, 
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10)  dokonuje selekcji materiałów zbędnych  lub zniszczonych prowadząc odpowiednią 
dokumentację, 

11) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły. 
12) Opracowuje plan wykorzystania ICIM i udostępnia Centrum uczniom i nauczycielom. 

 
§ 46 

 
Zadaniem pracowników administracji obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, 
utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków 
tych pracowników ustala dyrektor szkoły. 
 
 
Rozdział VII – Rodzice (opiekunowie)  
 
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku 
szkolnego naleŜy : 
 
1) zapisanie dziecka do szkoły do końca marca, 
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
3) zapewnienie dziecku warunków umoŜliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 
 

§ 48 
 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 
uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej 
współpracy rodzice maja prawo do : 

 
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 
2) porad pedagoga i psychologa szkolnego, 
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 
4) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi Ŝycie szkoły, 
5) wyraŜania opinii dotyczących pracy szkoły dyrektorowi oraz kuratorowi oświaty, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów. 
6) występowania do dyrektora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej (równoległej)  
       klasy   w uzasadnionych i umotywowanych przypadkach. 
 
 
2. Do obowiązków rodziców naleŜy : 
 
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 
3) udzielanie w miarę swoich moŜliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole. 
 
Rozdział VIII – Postanowienia końcowe 
 

§ 49 
 
 Szkoła jest jednostką budŜetową, finansową przez Gminę Rzeszów. Zasady prowadzenia 
gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
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§ 50 
 
1. Szkoła uŜywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę szkoły. 

§ 51 
 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 52 
Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej : pracowników, uczniów 
i nauczycieli. 

                                                                  § 53 
JeŜeli Statut  w ciągu roku szkolnego jest zmieniany więcej niŜ dwa razy lub gdy zmiany te są 
znaczące, dyrektor szkoły ma prawo wydać jednolity tekst Statutu Szkoły. 
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Załącznik nr 1 

R E G U L A M I N 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. H. SIENKIEWICZA W 

RZESZOWIE 
 

§ 1 
 
Zasady powoływania organów samorządu uczniowskiego oraz  ich współdziałanie          
z wychowawcą klasy, nauczycielem, dyrektorem, radą pedagogiczną, radą szkoły. 
 
1.  Organy samorządu uczniowskiego wybierane są w demokratycznych powszechnych     

wyborach wg następujących zasad : 
a. samorządy klasowe wybierane są przez zespoły klasowe, 
b. samorząd szkolny wybierany jest spośród członków samorządów klasowych. 
 
2. Szczegółowa procedurę wybierania organów samorządu uczniowskiego określa ordynacja 

wyborcza do samorządu uczniowskiego. 
 
3. Przewodniczący samorządu  klasowego reprezentuje społeczność danej klasy i jest jej 

reprezentantem w kontaktach z wychowawcą i nauczycielami. 
 
4. Przewodniczący samorządu szkolnego jest reprezentantem całej społeczności 

uczniowskiej i jest wyrazicielem jej woli w kontaktach z dyrekcją szkoły, radą 
pedagogiczną i radą rodziców. 

 
5. Przewodniczący samorządu uczniowskiego lub inny przedstawiciel społeczności 

uczniowskiej ma prawo uczestniczyć w tej części posiedzenia rady pedagogicznej, (rady 
rodziców)  która dotyczy problemów istotnych dla społeczności uczniowskiej. 

 
6. Uczniowie reprezentujący społeczność uczniowską (klasową, szkolną) występujący 

w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. 
      W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony dyrektora szkoły i rady   
       rodziców. 

 
7. Dyrektor szkoły spotyka się raz  w semestrze z przedstawicielami społeczności 

uczniowskiej w celu wymiany opinii, doświadczeń, uwag i spostrzeŜeń dotyczących Ŝycia 
szkoły. 

 
8. Rada samorządu szkolnego moŜe wnieść o zwołanie dodatkowego spotkania. 
 

§ 2 
 

Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposaŜenia szkoły. 
 
1.  Uczniowie przychodzą na 15 min. przed rozpoczęciem lekcji. 
 
2. Uczniowie zobowiązani są zmienić obuwie i pozostawić je wraz z okryciem w szatni 

i spokojnie, zachowując ciszę, oczekiwać na rozpoczęcie lekcji w rejonie swojej klasy. 
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3. Do klasopracowni uczniowie wchodzą parami, pod opieką nauczyciela. 
 
4. Po skończonej lekcji uczniowie spokojnie wychodzą z kasy pozostawiając po sobie 

porządek. 
 
5. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzu w rejonie sali, w której mają 

następną lekcję. 
 
6. Zabrania się biegania po szkole, dewastacji urządzeń i wyposaŜenia szkoły oraz 

urządzania  zabaw stwarzających  zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia. 
 
7. Zabrania się przynoszenia do szkoły i uŜywania petard, kabzli, korków, proc, środków 

w aerozolu i innych przedmiotów zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu oraz powodujących 
dewastację mienia. 

 
8. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp w pracowni, w której 

znajduje się sprzęt techniczny, audiowizualny, środki chemiczne, urządzenia pod 
napięciem, przyrządy do ćwiczeń. Z wymienionych urządzeń uczniowie korzystają  
wyłącznie pod opieką nauczyciela i za jego zezwoleniem. 

 
9. Jakiekolwiek usterki w działaniu urządzeń, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, 

gazowej, ciepłowniczej i inne zauwaŜone przez uczniów powinny być natychmiast 
zgłoszone opiekunom pracowni, nauczycielom pełniącym dyŜur lub innej dorosłej osobie. 

 
10. Uczniowie mogą w czasie przerw, podczas sprzyjającej aury (w miesiącach od kwietnia 

do października) przebywać na placu między budynkami szkoły. 
 
11. Zabrania się wychodzenia na chodnik przy ul. Hoffmanowej i Langiewicza, chodzenia do 

domów, sklepów podczas przerw i lekcji. 
 
12. Zabrania się chodzenia po dachach i ogrodzeniu szkoły oraz niszczenia urządzeń 

sportowych, rekreacyjnych i technicznych znajdujących się na zewnątrz szkoły. 
 
 

§ 3 
 
Prawa ucznia 
 
Uczeń ma prawo do : 
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy             

wykorzystaniu wszystkich moŜliwości szkoły, wyraŜania opinii i wątpliwości 
dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, 

 
2. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od  nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 
 
3. Do wyznawania religii zgodnej z jego wolą, poszanowania godności własnej w sprawach 

osobistych, rodzinnych i koleŜeńskich, 
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4. Jawnego wyraŜania opinii dotyczących Ŝycia szkoły, nie moŜe to jednak uwłaczać 
niczyjej godności osobistej, 

5. Do inicjatywy społecznej i obywatelskiej, moŜe naleŜeć do wybranej przez siebie 
organizacji, w przypadku organizacji działających poza szkołą, za wiedza dyrektora 
szkoły, 

 
6. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udokumentowana 

pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w 
szkole, 

 
7. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi moŜliwościami i umiejętnościami, 
 
8. Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii nie 

zadaje się prac domowych, 
 
9. Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 
 
10. Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem 

materiału i powtórnej, w uzgodnionym terminie, oceny swojej wiedzy lub umiejętności, 
ma teŜ prawo do pomocy ze strony kolegów. 

 
§ 4 

 
Obowiązki ucznia : 
 
Uczeń ma obowiązek : 
 
 
1.    Zachowania się w kaŜdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 
 
2. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć 
szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub  
wyrównawczych, 

 
3. Postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, 

współtworzenia jej autorytetu, 
 
4. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy 

ojczystej, 
 
5. okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

podporządkowywania się zaleceniom  i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 
pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego, spory 
rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w Statucie Szkoły. 

 
6. Przestrzegania zasad współŜycia społecznego, a szczególnie : 
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a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, zachowania tajemnicy 

powierzonej w zaufaniu, chyba, Ŝe szkodziłoby to ogółowi lub Ŝyciu i zdrowiu 
powierzającego, 

c) naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody, 
 
7. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, uczeń nie pali tytoniu, 

nie pije alkoholu, nie uŜywa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty 
i schludny, 

 
8. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie 

czystości i porządku na terenie szkoły. 
 
 

§ 5 
Zasady  korzystania w szkole z telefonów komórkowych. 
 
 
1.   Uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie           
      na terenie szkoły z telefonu komórkowego. 
3. Podczas zajęć edukacyjnych,  opiekuńczych,  wychowawczych oraz w czasie korzystania 

z   czytelni   obowiązuje   całkowity  zakaz  uŜywania telefonów komórkowych      
(aparaty   powinny być wyłączone i schowane). 

4. Poza  zajęciami  ( przerwy, czas  przed i po zajęciach) telefon moŜe być uŜywany w trybie 
„milczy”. Nagrywanie, przesyłanie, ściąganie plików dźwiękowych i obrazów za pomocą 
telefonu komórkowego na terenie szkoły jest zabronione. 

5. Podczas zajęć poza szkołą (wyjścia do kina, teatru, instytucji, muzeów, urzędów itp. 
obowiązują zasady określone w p.3, 4, 5. 

6. Podczas wyjazdów na wycieczki i „zielone szkoły” obowiązują następujące zasady: 
a. Uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica ( prawnego opiekuna) na posiadanie i 

korzystanie  z telefonu. 
b. Podczas zwiedzania, lekcji muzealnych, uczestnictwa w koncertach, seansach 

filmowych, przedstawieniach itp. obowiązuje całkowity zakaz  uŜywania telefonów 
komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). 

c. Uczniowie mogą korzystać z telefonów w czasie wyznaczonym przez opiekunów. 
d. Podczas wycieczek z noclegami i „zielonych szkół” uczeń ma obowiązek oddać przed 

godz. 2200   wyłączony telefon opiekunowi do depozytu nocnego. Aparat  zostanie 
zwrócony uczniowi na zbiórce przed śniadaniem. 

7. PowyŜsze zasady nie muszą obowiązywać uczniów, którzy uŜywają telefonu w celach 
zdrowotnych ( np. sygnał aparatu przypomina o wzięciu leku itp.) W takich przypadkach 
zasady uŜywania telefonu komórkowego w szkole i podczas wyjazdów ustala 
indywidualnie  wychowawca  albo opiekun wycieczki .Naruszenia przez ucznia zasad 
uŜywania telefonów określonych w § 5 Regulaminu powoduje zabranie telefonu do 
depozytu – aparat odbiera rodzic ( prawny opiekun ), a uczeń otrzymuje punkty karne z 
zachowania za nieprzestrzeganie Regulaminu.  
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§ 6 
Zasady korzystania z internetu w szkole. 
 

1. Do korzystania z internetu w szkole uprawnieni są uczniowie, nauczyciele i 
pracownicy administracji i obsługi. 

2. Komputery w pracowni komputerowej  oraz w czytelni posiadają podwójne 
zabezpieczenie chroniące uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagroŜenie dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi- zabezpieczenie zewnętrzne 
sieci Resman oraz zabezpieczenie kaŜdego komputera licencjonowanym, programem 
chroniącym komputer przed treściami  niepoŜądanymi. 

3. Pozostałe komputery w szkole chronione są zabezpieczeniem sieci Resman. 

4. Zabrania się instalowania na szkolnych  komputerach jakiegokolwiek 
oprogramowania oraz przeglądania plików związanych z treściami , o których mowa 
w p. 3. 

§ 7 
 
 

 
Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i lekcji powtórzeniowych. 
 
 
1. Uczeń ma prawo do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie 

pisemnych sprawdzianów wiadomości i lekcji powtórzeniowych obejmujących większą 
partię materiału, 

 
2. W ciągu dnia moŜe się odbyć tylko jeden sprawdzian lub lekcja powtórzeniowa, w ciągu 

tygodnia nie więcej niŜ trzy sprawdziany lub trzy lekcje powtórzeniowe, 
 
3. Punkt 2 nie dotyczy krótkich pisemnych sprawdzianów wiadomości  tzw. kartkówek 

obejmujących materiał od 1 do 3 lekcji, 
 
4. Czas na poprawę i omówienie pisemnych sprawdzianów wiadomości ( w tym zadań 

klasowych) wynosi 14 dni, a kartkówek 2 dni. 
 

§ 8 
 
Nagrody i kary. 
        
        Nagrody 
 
1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za : 
•  rzetelną  naukę i pracę społeczną, 
• wzorową postawę, 
• wybitne osiągnięcia 
• dzielność i odwagę. 
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2. Szczególnie wyróŜniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróŜnienia przyznawane 

przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje – wg odrębnych zasad, 
 
3. Rodzaje nagród : 
• za rzetelną naukę, pracę społeczną oraz wzorową postawę – nagrody ksiąŜkowe, dyplomy, 

wpis do Kroniki Szkoły, pochwałę przed całą szkołą, 
• za wybitne osiągnięcia – nagrody ksiąŜkowe, dyplomy, nagrody rzeczowe, pochwałę 

przed całą szkołą, wpis do Kroniki szkoły, dofinansowanie do wycieczki, imprezy itp. 
         Kary 
 
1.   Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkoły : 
• upomnieniem wychowawcy klasy, 
• upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 
• zawieszeniem praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na 

zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej, 
• przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole, 
• przeniesieniem do innej szkoły. 
 
2.  Wykonanie kary moŜe zostać zawieszone na czas próby ( nie dłuŜszy niŜ pół roku), jeŜeli 

uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, rady rodziców, rady pedagogicznej. 
 

§ 9 
 
Rozstrzyganie sporów. Sposób odwoływania się od kary.  
 
1. Spory zaistniałe w szkole rozstrzygają :  
• wychowawca klasy we współdziałaniu z samorządem klasowym – spór na linii uczeń-

uczeń, 
• dyrektor szkoły we współdziałaniu z radą rodziców, radą pedagogiczną, samorządem 

uczniowskim – spory na linii uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel, 
 
2. W razie nie rozstrzygnięcia sporu w obrębie szkoły, uczniowi lub rodzicom przysługuje 

prawo do odwołania się do władz oświatowych. 
 
 

§ 10 
 
Postanowienia końcowe. 
 
 
1. Regulamin Szkoły jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym Ŝycie szkoły i jest 

obowiązujący dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły, 
 
2. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za szkody, które spowodował łamiąc zasady 

Regulaminu Szkoły. 
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Załącznik nr 2. 
 

  WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA 
W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 3 W RZESZOWIE 

 
 
I ETAP EDUKACYJNY  ( nauczanie zintegrowane w klasach I – III ) 
 

§ 1 
 
1. Oceny śródroczne i  końcoworoczne oraz oceny z zachowania są ocenami opisowymi . 
2. Oceny śródroczne i końcoworoczne są podsumowaniem osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych oraz jego zachowania. 
3. Sposób  bieŜącej oceny postępów ucznia ustalają nauczyciele w porozumieniu z rodzicami 

lub opiekunami uczniów. 
 

II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV – VI 
 

§ 2 
 
1. Umiejętności i wiadomości uczniów są oceniane wg następującej skali : 
 

stopień skrót literowy ocena cyfrowa 
celujący 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 
dopuszczający 
niedostateczny 

cel 
bdb 
db 
dst 
dop 
ndst 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
2. Wymagania edukacyjne z realizowanych w szkole programów nauczania oraz sposoby 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów stanowią załącznik nr 1 niniejszych zasad 
 

§  3 
 
1. Ocenę śródroczną i końcoworoczną z zachowania ustala się wg następującej skali : 
• wzorowe  (wz) 
• bardzo dobre  (bdb) 
• dobre   (db) 
• poprawne  (pop) 
• nieodpowiednie   ( ndp) 
• naganne (nag) 
2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii  nauczycieli, 

ocenianego ucznia oraz klasy i  jest ona ostateczna. 
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 
odchyleń na jego zachowanie  na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
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specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni  
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. Ocena z zachowania nie moŜe mieć wpływu na : 
a) oceny z zajęć edukacyjnych, 
b) promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenia szkoły z zastrzeŜeniem ust.6 i 7. 
5. Rada Pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyŜszej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z 
rzędu  ustalono naganną  roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyŜszej, a 
uczeń klasy programowo najwyŜszej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 
 

§ 4 
 
 

Regulamin oceniania zachowania 
 
Ocena :   wzorowe                  121 i więcej pkt. 
                bardzo dobre          111  – 120    pkt. 
                dobre                         81  -  110    pkt.  
                poprawne                  31  –   80    pkt. 
                nieodpowiednie           1 –    30   pkt. 
                naganne                       0  i  mniej pkt. 
 
 
Warunkiem otrzymania oceny wzorowej z zachowania jest 
nieprzekroczenie w semestrze  liczby 10 ujemnych punktów i posiadanie 
minimum 121 pkt. dodatnich.  
 
Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej z zachowania jest 
nieprzekroczenie w semestrze  liczby 15 ujemnych punktów i posiadanie 
minimum 111 pkt. dodatnich.  
 
 
KaŜdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 pkt i powinno go charakteryzować  
następujące zachowanie : 
1. Podporządkowuje się zarządzeniom szkolnym. 
2. Akceptuje odpowiedzialność za swoje czyny. 
3. Potrafi sam znaleźć drogę do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 
4. Umie współpracować z grupą, nie przeszkadza innym. 
5. Wykazuje się kulturą osobistą. 
6. Ma pozytywne nastawienie wobec innych. 
7. Oddaje zadania w wyznaczonym czasie. 
8. Systematycznie uczęszcza na lekcje, usprawiedliwia wszystkie nieobecności i spóźnienia. 
9. Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie uŜywa narkotyków. 
10. Nie wchodzi w kolizję z prawem. 
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Kryteria ocen 
 
Punkty dodatnie uzyskujemy za : 
 
1. Udział w konkursach ( w zaleŜności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca)  - 10 - 50 pkt 
2. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – 1 – 10 pkt 
3. Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej – 1 –10 pkt 
4. Praca na rzecz klasy – 1 –10 pkt 
5. Praca na rzecz szkoły – 1 – 10 pkt 
6. Praca na rzecz innych ludzi, działalność charytatywna – 1 – 20 pkt 
7. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności – 1 – 25 pkt 
8. Zbieranie surowców wtórnych, praca na rzecz ochrony środowiska – do 5 pkt. 
 
Punkty ujemne uzyskujemy za : 
 

1. Przeszkadzanie na lekcjach – 1 – 10 pkt 
2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela – 1 –10 pkt 
3. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły – 1- - 25 pkt 
4. UbliŜanie koledze, koleŜance, wulgarne słownictwo – 1 -  10 pkt 
5. Bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne – 5 – 30 pkt 
6. Złe zachowanie w stołówce, na wycieczce – 1 – 10 pkt 
7. Świadome naraŜanie Ŝycia i zdrowia  innych – 30 – 50 pkt 
8. Niewłaściwy strój – 1 – 5 pkt 
9. Niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku – 10 – 30 pkt 
10. Niszczenie rzeczy innych osób – 10 – 20 pkt 

 
 

11. Nieprzestrzeganie zasad  korzystania z telefonu komórkowego – 5-10 pkt. 
12. KradzieŜ – 30 pkt 
13. Palenie papierosów, picie alkoholu, zaŜywanie narkotyków rozprowadzanie tych 
środków oraz namawianie do ich uŜywania – 50 pkt 

14. Zaśmiecanie otoczenia – 1 -  5 pkt 
15. Spóźnianie się na lekcję – 1 pkt 
16. Niewywiązanie się ze zobowiązań – 1 – 10 pkt 
17. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia – 5 pkt 
18. Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw – 5 pkt 
19. Wyłudzanie pieniędzy – 50 pkt. 
20. Fałszowanie podpisów dokumentów – 30 – 50 pkt 
21. KradzieŜ i niszczenie dokumentacji szkolnej – 50 pkt 
22. Świadome oszukiwanie nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów w celu 

uzyskania korzyści – 5 – 20 pkt 



 25 

 
§ 5 

 
 Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych : 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który : 
 
1. Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 
2. Biegle posługuje się wiadomościami określonymi w wymaganiach edukacyjnych w   

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania 
nietypowe, rozwiązuje takŜe zadania wykraczające poza podstawy programowe. 

3. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 
i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : 
 
1. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w wymaganiach edukacyjnych. 
2. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : 
 
1. Dość dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

edukacyjnych. 
2. Poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 

(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 
 
Ocenę dostateczną otrzymują uczniowie, którzy : 
 
1. Słabo opanował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach edukacyjnych. 
2. Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne w średnim stopniu 

trudności. 
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : 
 
1. Bardzo słabo opanował wiadomości określone w wymaganiach edukacyjnych. 
2. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności, przy wydatnej pomocy nauczyciela. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który : 
 
1. Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych 

w danej klasie, a braki uniemoŜliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 
2. Nie jest w stanie rozwiązywać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności z pomocą nauczyciela.  
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Uwagi końcowe : 
 
1. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, sztuki naleŜy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniŜyć wymagania edukacyjne, w 
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 
deficyty rozwojowe, uniemoŜliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 
wynikającym z programu nauczania. 

 
§ 6 

 
Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i lekcji powtórzeniowych. 
 
1. Uczeń ma prawo do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie 

pisemnych sprawdzianów wiadomości i lekcji powtórzeniowych obejmujących  większą 
partię materiału. 

2. W ciągu dnia moŜe odbyć się tylko jeden sprawdzian lub lekcja powtórzeniowa, a w ciągu 
tygodnia nie więcej niŜ trzy sprawdziany lub trzy lekcje powtórzeniowe. 

3. Punkt 2 nie dotyczy krótkich pisemnych sprawdzianów tzw. kartkówek obejmujących  
materiał od 1 do 3 lekcji. 

4. Czas na poprawę i omówienie pisemnych sprawdzianów wiadomości ( w tym zadań 
klasowych )  wynosi 14 dni, a kartkówek 2 dni. 

 
§ 7 

 
Ocena ucznia,  sposób odwoływania się od oceny, tryb postępowania, egzamin 
sprawdzający. 
 
1. Uczeń ma prawo do jawnej przeprowadzanej na bieŜąco oceny swego stanu wiedzy 

i umiejętności. 
2. Oceny z zajęć edukacyjnych otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i umiejętności. 
3. Uczeń ma prawo znać ocenę półroczną i roczną z zachowania i zajęć edukacyjnych na 

siedem dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej. 
4. O przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych oraz 

ocenie z zachowania informuje się ucznia i rodziców na miesiąc przed konferencją 
klasyfikacyjną. O fakcie otrzymania oceny niedostatecznej powiadamia się rodziców 
(opiekunów) ucznia w formie pisemnej na siedem dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

5. Uczeń ma prawo do odwołania się od oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Prawa 
tego nie ma uczeń, który na półrocze lub koniec roku otrzymał trzy lub więcej oceny 
niedostateczne. 

6. W ciągu trzech dni od powiadomienia o ocenach, uczeń składa podanie wraz z motywacją 
o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego do dyrektora szkoły. 

7. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która w ciągu dwóch dni od złoŜenia podania 
przeprowadza egzamin sprawdzający, a wynik egzaminu zostaje zatwierdzony na 
posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

8. W skład komisji wchodzą : 
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący, 
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b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
9. Nauczyciel, o którym mowa w p. 8b moŜe być zwolniony z udziału w pracy w komisji na 

własną prośbę lub innych szczególnych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 
powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

10. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej za wyjątkiem : 
muzyki, plastyki, techniki, podstaw informatyki i wychowania fizycznego, z których 
egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych charakterystycznych dla danych 
zajęć edukacyjnych. 

11. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje egzaminator, zatwierdza je 
przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom 
i wymaganiom oceny, o którą ubiega się dany uczeń. 

12. Wynik egzaminu sprawdzającego moŜe być pozytywny lub negatywny. W pierwszym 
przypadku komisja podnosi ocenę do stopnia, o który wnioskuje uczeń w odwołaniu. 
W drugim przypadku komisja zachowuje ocenę jaka została wystawiona uczniowi przez 
nauczyciela.   

13. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający : skład komisji, termin 
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 

14. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym 
terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, moŜe przystąpić do niego w terminie 
określonym przez dyrektora szkoły. 

  
§ 8 

 
Egzamin klasyfikacyjny. 
 
1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej  nieobecności moŜe zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 
2. W przypadku obecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna moŜe na prośbę 

ucznia lub jego rodziców (opiekunów)  w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje takŜe uczeń realizujący indywidualny tok lub program 
nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się zgodnie z trybem egzaminu sprawdzającego 
(§ 7 pkt. 7 – 14). 

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

 
§ 9 

 
Egzamin poprawkowy. 
 
1. Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy programowo najwyŜszej, uczeń, który w 

wyniku końcoworocznej  klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  z jednych zajęć 
edukacyjnych moŜe zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada 
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pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 
edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z trybem przeprowadzania egzaminu 
sprawdzającego. 

3. Prośbę o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa rodzic (opiekun) ucznia 
w terminie do 7 dni  od konferencji klasyfikacyjnej końcoworocznej do dyrektora szkoły. 

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

 
§ 10 

 
Uwzględniając moŜliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna moŜe jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych zajęć edukacyjnych. 
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Załącznik nr 3.  
 
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WY śSZEJ NIś PRZEWIDYWANA, ROCZNEJ 
(SEMESTRALNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ, Z OBOWI ĄZKOWYCH I 
DODATKOWYCH   ZAJ ĘĆ   EDUKACYJNYCH   ORAZ   Z   ZACHOWANIA  .  
 
 

§ 1 
1.Chęć uzyskania oceny końcoworocznej, (semestralnej) z zajęć edukacyjnych wyŜszej niŜ 
przewidywana, rodzice (opiekunowie) zgłaszają na piśmie najpóźniej na 3 dni przed 
konferencją klasyfikacyjną. 

 
2.W przypadku, gdy rodzice (opiekunowie) zgłoszą na piśmie wychowawcy (nauczycielowi ) 
chęć poprawy oceny końcoworocznej (semestralnej) z zajęć edukacyjnych podejmuje się 
działania  opisane  w  § 7 pkt.7 –14  W S O . 
 

§ 2 
1.Chęć poprawy oceny końcoworocznej (semestralnej) z zachowania rodzice (opiekunowie) 
zgłaszają na piśmie wychowawcy w ciągu 3 dni od ogłoszenia przez wychowawcę 
przewidywanych ocen. 
2.Wychowawca zapoznaje rodziców i ucznia   z ogólnymi warunkami  poprawy oceny i 
zawiera  z uczniem kontrakt określający szczegółowy, indywidualny sposób postępowania w 
czasie trwania kontraktu,  umoŜliwiający uczniowi uzyskanie wyŜszej niŜ przewidywana 
oceny z zachowania. Kontrakt ( 3 egzemplarze) podpisują zainteresowane strony –uczeń, 
rodzic (opiekun) i wychowawca. Wychowawca przechowuje 1 egzemplarz kontraktu razem z 
arkuszem ocen ucznia do czasu ukończenia przez niego szkoły. 
3.Niedotrzymanie któregokolwiek z postanowień kontraktu przez ucznia powoduje jego 
zerwanie i utrzymanie w mocy oceny z zachowania ustalonej przed zawarciem kontraktu. 
4.Z faktu zerwania kontraktu wychowawca sporządza notatkę i zapoznaje z nią rodzica , który 
potwierdza podpisem fakt przyjęcia tej informacji do wiadomości. Notatkę tę wychowawca 
przechowuje wraz z kontraktem. 
 

§ 3  
 Ogólne warunki poprawy oceny : 

 
a. Widoczna i zauwaŜalna przez wszystkich poprawa  w  zachowaniu. 
b. Nienaganny stosunek do obowiązków szkolnych (m.in.: uzupełnianie i prowadzenie na 

bieŜąco zeszytów przedmiotowych, przynoszenie stroju do ćwiczeń, materiałów 
niezbędnych na zajęcia,  odrabianie zadań domowych, brak spóźnień ). 

c. Przygotowanie i prezentacja na godzinach wychowawczych materiałów o tematyce 
wskazanej przez wychowawcę. 

d. Wykonanie prac na rzecz  szkoły  np.: 
 
• dyŜury w stołówce szkolnej 
• praca w szkolnej bibliotece 
• dyŜur przy sklepiku 
• porządkowanie boiska i podwórka szkolnego 
• pomoc w przygotowaniu lodowiska 
• pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych – zakres i czas trwania prac ustala 

wychowawca i określa je w kontrakcie.                                                                                                                                                                                             


