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Artykuł 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach jest publiczną szkołą podstawową.  

2. Szkoła nosi imię Adama Mickiewicza. 

3. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach i jest 

używana w pełnym brzmieniu. 

4. Siedziba szkoły mieści się w Skokach 62-085,  przy ul. Poznańskiej 2 . Dodatkowe dwa budynki 

mieszczą się w Skokach 62-085, przy ulicy Rogozińskiej 1. 

5. Szkołę prowadzi Gmina Skoki. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty w 

Poznaniu. 

 

§ 2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia 

do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

333...    SSSzzzkkkooołłłaaa   www   oookkkrrreeesssiiieee   oooddd   dddnnniiiaaa   111   wwwrrrzzzeeeśśśnnniiiaaa   222000111777   rrr...       dddooo   dddnnniiiaaa   333111   sssiiieeerrrpppnnniiiaaa   222000111999   rrr...    ppprrrooowwwaaadddzzziii    kkklllaaasssyyy   

dddoootttyyyccchhhccczzzaaasssooowwweeegggooo   gggiiimmmnnnaaazzzjjjuuummm   www   ooopppaaarrrccciiiuuu   ooo   ppprrrzzzeeepppiiisssyyy,,,    kkktttóóórrreee   rrreeeggguuullluuujjjąąą    fffuuunnnkkkcccjjjooonnnooowwwaaannniiieee   tttyyyccchhh   kkklllaaasss...  (uchylony uchwałą 

RP z dnia 25.09.2019r.) 

§ 3 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Obsługę finansowo-księgową prowadzi główna księgowa szkoły. 

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 4 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1)  szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  im. Adama Mickiewicza w 

Skokach, 

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 

Skokach, 

3)  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

4)  rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

 (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Skoki. 

 

 

 

 



Artykuł 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw 

programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów  

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

2.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z 

wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej, 

333)))   oooddddddzzziiiaaałłłyyy   kkklllaaasss   gggiiimmmnnnaaazzzjjjaaalllnnnyyyccchhh   –––    kkklllaaasssyyy   IIIIII   iii   IIIIIIIII...   (uchylony uchwałą RP z dnia 25.09.2019r.) 

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

 

§ 7 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej, 

3) kształtowanie u uczniów poczucia  własnej godności i szacunku dla godności innych osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i 

wnioskowania, 



6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego 

kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów  tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego 

do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, 

przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia 

rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i 

obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,  

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i 

właściwą postawę ciała, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i 

zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 



17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w 

relacjach międzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i 

prywatnym, 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych. 

 

§ 8 

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie 

edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,  

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-

wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu, Sądem Rodzinnym w 

Wągrowcu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skokach i innymi organizacjami i 

stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.  

§ 9 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły 

do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły,  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – 

zasady i organizację ww.  dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla  

I–III, IV–VI, VII-VIII, (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po 

zajęciach lekcyjnych, 



6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej, 

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w 

stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,  

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

13) pracę nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy  natychmiast reagują na wszelkie 

dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

14) czujność  innych pracowników  obsługi szkoły, którzy zwracają się do osób postronnych 

wchodzących na teren szkoły, o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamiają o tym 

fakcie dyrektora szkoły lub kierują tę osobę do dyrektora, 

15) nauczycieli lub innych pracowników szkoły, którzy niezwłocznie zawiadamiają dyrektora 

szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

2. Na co dzień  uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu  w określonych miejscach: 

- klasy I-III na boisku spacerowym i placu zabaw przy budynku 1, 

- klasy IV-VI na boisku spacerowym przy budynku 1, 

- klasy VII - VIII na placach przy budynkach. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

2a. W wypadku gdy uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu, przebywanie przez nich 

na korytarzu jest zabronione z wyjątkiem korzystania z toalety i sklepiku.. 

2b. Podczas przerw w budynkach szkolnych, uczniowie przebywają przy salach lekcyjnych, w 

których mają kolejną lekcję. 

3.  Samowolne opuszczanie terenu szkoły przez ucznia podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw 

międzylekcyjnych jest zabronione, a konsekwencją są kary opisane w §52. 

4. Zwolnienie ucznia z części zajęć lekcyjnych będzie możliwe w formie pisemnej (także przez  

e-dziennik) lub osobisty odbiór ucznia przez opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną.  

Informacja o zwolnieniu zawiera dokładny termin zwolnienia i powód nieobecności i jest 

przekazywana wychowawcy klasy. 

6. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem 

poprzez przydzielenie jednego nauczyciela: (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

1) na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków 

lokomocji, 

2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się 

poza miasto, 

3) na 10  uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej, 

4) zajęcia (wycieczki) poza terenem szkoły mogą się odbywać tylko za zgodą dyrektora, 



5) każda wycieczka musi mieć wyznaczonego kierownika, który odpowiada za stworzenie  

bezpiecznych warunków oraz zapewnienie ciągłego nadzoru, 

 

6) do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

- opracowanie programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki, które 

należy złożyć w sekretariacie szkoły przynajmniej na dzień przed   planowaną wycieczką, 

- opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim uczestników, 

- zapewnienie warunków realizacji programu, 

- zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa i zapewnienie bezpiecznych 

warunków, 

- określenie zadań opiekuna i innych uczestników wycieczki, 

- dysponowanie środkami finansowymi, 

- podsumowanie wycieczki pod względem merytorycznym oraz sporządzenie rozliczenia 

finansowego, 

7) opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel. Opiekun potwierdza 

własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

dzieci, (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

8) do obowiązków opiekuna należy: 

- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami, 

- współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub 

imprezy, 

- nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa, 

- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

7. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed 

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez 

instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

8. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole 

zainstalowany został monitoring wizyjny. Sposób wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego 

regulują odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artykuł 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 10 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego 

uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego 

nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 11 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.  

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 

zespołu szkół, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania 

na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia 

kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 



8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,  

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły, 

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o 

działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 

określenie warunków jego spełniania, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

takiego nauczania, 

19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów 

tygodniowego rozkładu zajęć, 

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy    

należy w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status 

pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 



7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,  

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,  

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub 

złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra 

dziecka, 

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o 

związkach zawodowych, 

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń.  

 

§ 12 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym,  osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,  

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,  



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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił, 

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub 

jego zmiany tylko w przypadku, gdy nie została powołana rada szkoły.  

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu rady pedagogicznej,  które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a 

także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 13 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 

samorządu uczniowskiego.  

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony 

przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie „Gadu gadu”, 



5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem, 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań związanych z wolontariatem, zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 

wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin 

wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

 

§ 14 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole, 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 15 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu 

szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania 

szkoły. 

 

§ 16 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy i współdziałania w realizacji zadań wynikających ze 

statutu i planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z 

takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 

kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące 



informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio 

lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

4. Konflikty i spory wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artykuł 4 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 17 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych 

planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26. 

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących 

nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27. 

 

§ 18 

1. Dyrektor, za zgodą rodziców, organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie 

rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. 

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 

 

§ 19 

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy i regulowany 

przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1,  podziału 

na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 20 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 

zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

6. Jednostka lekcyjna zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 

 

 



§ 21 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie 

do posiadanych środków finansowych. 

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza 

systemem klasowo-lekcyjnym. 

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 22 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w 

uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciel - wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych szkoły. 

  

§ 23 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i 

wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor 

szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych. 

4. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne. 

 

§ 24 

1. Religia i etyka, jako szkolne przedmioty nieobowiązkowe, są prowadzone dla uczniów, których 

rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia i nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii i etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

4. Nauczyciel religii i etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii i etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.  



6. Ocena z religii, etyki  lub średnia z obu przedmiotów (jako jedna ocena) umieszczana jest na 

świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do 

następnej klasy. 

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad 

uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii i pozostali nauczyciele.  

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

§ 25 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „wychowanie do 

życia w rodzinie”. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

2. Udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w ww. zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w 

formie pisemnej, rezygnację  dziecka z uczestnictwa w nich. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 25a 

1. W klasach VII i VIII szkoła prowadzi zajęcia doradztwa zawodowego. 

2. Zajęcia doradztwa zawodowego są obowiązkowe, ale nie są przedmiotem nauczania. 

3. Potwierdzeniem realizacji zajęć jest odnotowanie obecności ucznia na zajęciach. 

4. W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego. 

 

§ 26 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a 

szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

3. Szkoła może prowadzić oddziały specjalne, integracyjne, sportowe i terapeutyczne zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

§ 27 

1.W szkole funkcjonuje biblioteka.  Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną 

służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców.  

2. Biblioteka zobowiązana jest do gromadzenia i udostępniania materiałów bibliotecznych, pozycji 

niezbędnych do realizacji procesu nauczania w tym podręczników, materiałów edukacyjnych, 

materiałów ćwiczeniowych. 



3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 

4. Uczniowie stają się czytelnikami biblioteki na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym.  

5. Organizacja biblioteki szkolnej: 

a) lokal biblioteki składa się  z dwóch odrębnych pomieszczeń pomieszczenia z wydzielonymi 

miejscami do cichej pracy   ucznia, 

b) zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne niezbędne do   

     realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 

c) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania z  

   biblioteki szkolnej,  

d) szkoła, poprzez bibliotekę,  wypożycza uczniom nieodpłatnie podręczniki lub materiały   

    edukacyjne oraz przekazuje im materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, 

 e) szczegółowe warunki wypożyczania  przez uczniów  podręczników określa regulamin  

     korzystania z darmowych podręczników zatwierdzony przez dyrektora szkoły, 

6. Biblioteka jest otwarta dla czytelników pięć dni w tygodniu, czas pracy biblioteki  

    podporządkowany jest potrzebom uczniów i ustalony w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

7. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

    1) praca organizacyjno- techniczna:   

a) opracowanie rocznego planu pracy, 

b) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

c) ewidencja zbiorów bibliotecznych, 

d) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

e) prowadzenie warsztatu informacyjnego, 

f) konserwacja i selekcja księgozbioru, 

2) praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów użytkownikom, 

b) udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego 

szkoły, 

c) systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawnictw i księgarń, 

d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz kształtowanie i 

pogłębianie nawyku czytania i uczenia się poprzez prowadzenie różnych form 

upowszechniania czytelnictwa, 

e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł wiedzy, udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i tekstowych,  

f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,  

g) prowadzenie zajęć z przygotowania czytelniczego i informacyjnego. 

 

8. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz  



   innymi bibliotekami. 

Współpraca z uczniami: 

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych, 

b) kształtowanie i pogłębianie nawyku czytania i samokształcenia, 

c) wzbogacanie księgozbioru o literaturę poszukiwaną i atrakcyjną dla dzieci i młodzieży,  

d) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych oraz   

    uczniom mającym trudności w nauce, 

e) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji. 

Współpraca z nauczycielami: 

a) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

b) pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań dydaktyczno- wychowawczych, 

c) informowanie o stanie czytelnictwa uczniów, 

d) współudział w organizacji imprez szkolnych i konkursów, 

e) realizowanie zajęć wychowawczych, 

f) realizowanie działań mających na celu poprawę czytelnictwa. 

Współpraca z rodzicami: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) zapewnienie rodzicom swobodnego i stałego dostępu do informacji na temat czytelnictwa  

   swojego dziecka na podstawie posiadanej dokumentacji, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) pomoc w doborze odpowiedniej lektury dla ucznia. 

Współpraca z innymi bibliotekami: 

a) udział w zajęciach bibliotecznych, 

b) uczestnictwo w spotkaniach autorskich, literackich oraz konkursach organizowanych  

    przez biblioteki, 

c) wypożyczenia międzybiblioteczne, 

d) wymiana wiedzy i doświadczeń. 

 

§ 28 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na 

organizację dojazdu do szkoły, na czas pracy ich rodziców  lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki w szkole: 

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci dojeżdżające, 

2) następnie dzieci osób samotnie wychowujących, 

3) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców, 



4) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w 

terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką 

dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują 

się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

 

 

§ 29 

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dla dzieci tego potrzebujących. 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w 

całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej. 

§ 30 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne, 

pracownie przedmiotowe, sale komputerowe, gabinet pielęgniarki, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, 

kuchnię, boiska sportowe, bieżnię sportową, salę gimnastyczną, halę widowiskowo-sportową, plac 

zabaw i boiska spacerowe. 

 

§ 31 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, potrzebna jest pomoc i 

wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a 

także w formie:  zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

 

 

§ 32 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:  



1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i 

rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 

wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania 

zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artykuł 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 33 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa 

Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.  

§ 34 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy dwa stanowiska 

wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy 

przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa jednego z 

wicedyrektorów rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

 

§ 35 

1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – głównego księgowego. 

2. Do zadań głównego księgowego należy: 

1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej, 

2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych, 

3) organizowanie pracy finansowej. 

3. Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa dyrektor szkoły. 

 

§ 36 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,  

4) rzetelne, sumienne i terminowe prowadzenie i uzupełnianie powierzonej dokumentacji 

szkolnej z zachowaniem zasady poufności w odniesieniu do powierzonych danych. 

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  



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

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ramach pracy wychowawczej wobec 

młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,  

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na 

początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4) kształtowanie osobowości ucznia, 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,  

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami, 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 

egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia, 

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach 

zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na 

terenie klasy, szkoły, miasta, 

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w 

porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami 

ucznia, 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 



16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania 

zasad bhp w szkole i poza nią, 

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 

wychowawczych, 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami 

dyrektora szkoły, 

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji, we współpracy z zespołem 

wychowawczym,  programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i 

tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i 

szkolnych, 

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i 

psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, 

pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, 

doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących 

przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. 

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana 

wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  

6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego 

decyzja jest ostateczna. 

 

§ 37 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z 

poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;  

3. Do zadań nauczyciela należy:  

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania, 

3) właściwie organizować proces nauczania, 

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem 

oceniania, 

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy, 



6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz 

wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w 

tym zakresie, 

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować 

wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności, 

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów, 

9) indywidualizować proces nauczania, 

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły, 

12) rzetelnie, sumiennie i terminowo uzupełniać powierzoną dokumentację szkolną z 

zachowaniem zasady poufności powierzonych danych. 

 

§ 38 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i 

nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i 

nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej, 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki, 

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu i poradniami 

specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących, 

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  



1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono 

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy 

ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne              

  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 39 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

    1) praca organizacyjno- techniczna:   

a) opracowanie rocznego planu pracy, 

b) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

c) ewidencja zbiorów bibliotecznych, 

d) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

e) prowadzenie warsztatu informacyjnego, 

f) konserwacja i selekcja księgozbioru, 

2) praca pedagogiczna: 



a) udostępnianie zbiorów użytkownikom, 

b) udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego 

szkoły, 

c) systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawnictw i księgarń, 

d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz kształtowanie i 

pogłębianie nawyku czytania i uczenia się poprzez prowadzenie różnych form 

upowszechniania czytelnictwa, 

e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł wiedzy, udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i tekstowych, 

f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,  

g) prowadzenie zajęć z przygotowania czytelniczego i informacyjnego. 

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla ujawniania swoich 

zamiłowań i uzdolnień, 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o 

zachowanie zdrowia, 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 

§ 40 

1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących 

zajęcia dydaktyczne w danym oddziale. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy: 

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb, 

2) opracowywanie planów, programów  nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału, 

z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych, 

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału, 

4) opracowanie kalendarza w danym roku szkolnym. 

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy. 

 

§ 41 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 



1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia. 

 

 § 42 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania 

problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły: 

1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego, 

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.  

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły, 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej, 

4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artykuł 6 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 43 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę 

rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego 

zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, a przebywającego 

czasowo za granicą), 

5) korzystania z dziennika elektronicznego, analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania 

wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli i pracowników 

szkoły, 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do szkoły w pierwszym etapie edukacyjnym opieki w 

drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze 

szkoły,  

8) do pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu 

dwóch tygodni od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu 

uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w 

prośbie daty nieobecności i jego przyczynę, 

9) do osobistego (lub upoważnionej na piśmie osoby) odbioru dziecka ze szkoły, gdy 

zwolnienie dotyczy części zajęć lekcyjnych w danym dniu i nie zostało wcześniej dostarczone 

zwolnienie pisemne, 

4. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych 

przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu. 

 

§ 44 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (cały dzień lub kilka dni), 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i 

odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia 

ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

§ 45 



1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają 

prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga szkolnego, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami 

(dyżury pedagogiczne, zebrania). 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin rady rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artykuł 7 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 § 46 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

 § 47 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego 

stroju.  

2. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów strój galowy: 

a) strój galowy dziewcząt to biała bluzka, czarna lub granatowa (niezbyt krótka) spódnica lub 

spodnie, 

b) strój galowy chłopców to biała koszula, czarne lub granatowe spodnie (fason klasyczny, tzn. nie 

dresowe, nie z obniżonym krokiem, itp.). 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i 

bezpieczeństwu. 

 

§ 48 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,  

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,  

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce 

oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,  

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce, 



13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie 

przewozu do szkoły, 

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń 

w życiu klasy i szkoły, 

15) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze), 

16) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 

podstawowych praw uczniów, 

17) pomocy materialnej. 

 § 49 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) dyrektora szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw 

ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.  

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.  

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.  

§ 50 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych 

regulaminach, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, 

przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do 

przybycia do sali, w której się one odbywają, 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu, 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – 

usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; 

usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu 

nieobecności podejmuje wychowawca klasy,  

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 



8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

10) dbania o piękno mowy ojczystej, 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,  

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w 

zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić 

alkoholu, nie używać e-papierosów, nie zażywać narkotyków i innych substancji odurzających 

oraz kupować i sprzedawać takie środki itp., 

14) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za 

zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani 

są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu 

nowego mienia. 

2. Uczniom nie wolno nagrywać cudzego wizerunku i głosu bez odpowiedniej zgody osób  

zainteresowanych.  

3. Uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych i pozalekcyjnych (z wyjątkiem użycia za zgodą 

nauczyciela w procesie dydaktycznym.(uchwała RP z dnia 07.01.2019r.) 

4. Uczniom zabrania się  słuchania muzyki przez głośniki zewnętrzne i innych działań 

zakłócających porządek w miejscu publicznym.  

5. Uczniom zabrania się naruszania dobrego obyczaju poprzez demonstracyjne okazywanie 

uczuć i przekraczanie granic w  zachowaniach  uważanych za intymne. 

6. Za niedopuszczalne uznaje się te zachowania uczniów, które zagrażają zdrowiu i 

bezpieczeństwu, powodują cierpienie fizyczne lub psychiczne, naruszają szkolną dyscyplinę i 

podstawowe normy kultury i współżycia społecznego. 

3. Uczeń kończący edukację w szkole  ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach 

określonych przez dyrektora szkoły. 

 § 51 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców, 

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły, 

4) dyplom uznania, 

5) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski. 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 



1) szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) aktywny udział w życiu szkoły, 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych, 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole. 

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora 

szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z 

wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. 

Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni i może posiłkować się opinią wybranych organów 

szkoły.  

§ 52 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu 

szkoły. 

2. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie zapisów statutu szkolnego, regulaminów 

szkolnych, procedur postępowania, naruszenie godności osobistej innej osoby i zachowania 

naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne oraz  łamanie prawa. 

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i 

inni pracownicy szkoły. 

4. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy, 

2) uwaga pisemna w dzienniku elektronicznym,  

3) upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

4) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,  

5) nagana dyrektora szkoły, 

6) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy. 

§ 53 

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na 

wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 52 ust. 4 p. 1–6 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

§ 54 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. 

§ 55 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego 

odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje 

odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.  

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor 



szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy 

tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artykuł 8 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

UCZNIÓW 

§ 56 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i 

realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

ucznia określonych w statucie szkoły na podstawie opinii innych nauczycieli, uczniów, 

pracowników szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

5. Cele oceniania: 

a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce, 

b) przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,  

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny, 

e) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju, 

f) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich 

dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach, 

g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

-wychowawczej, 

h) informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły o efektywności nauczania  

i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów ocen zachowania, 

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

według skali i w formach przyjętych w danej szkole, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

e) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, 

f)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

g)  ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  



h) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 56a 

 Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych w terminie:  

  a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

  b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności, 

  c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i 

na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b). 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie i 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

  1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

  2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z 

obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność 

rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

 

4. Rytmiczność oceniania. 



1) ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być 

rytmiczne i zaplanowane w czasie, 

2) ustala się następującą liczbę ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym: 

b) 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny, 

c) 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny, 

d) 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen, 

e) 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen. 

3) ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy 

i umiejętności z różnych rodzajów aktywności. 

5. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 

a) odpowiedzi ustne, 

b) testy, 

c) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, 

wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów), 

d) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają 

między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch, trzech 

sprawdzianów/prac klasowych w tygodniu w danej klasie),w klasie IV-VI - dwa i trzech – 

w klasach VII i VIII, 

e) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego 

półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela), 

f) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.  

6. Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, uwzględnić  jego możliwości 

percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie. 

7. Planowanie prac pisemnych polega na: 

- zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu w 

dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie 

przedmiotem pracy pisemnej,  

- planowaniu (nauczyciele planują terminy prac pisemnych - maksymalnie jedna w ciągu dnia, a 

dwie w tygodniu, klasy IV- VI, maksymalnie jedna w ciągu dnia, a trzy w tygodniu - klasy VII- 

VIII), a na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak 

zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe. 

 8. Nauczyciele przekazują uczniom  i opiekunom  prawnym informację zwrotną: 

      1)  oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców, 

2) nauczyciele wskazują  mocne i słabe  strony  ucznia, przekazują  informację na temat już 

zdobytej wiedzy i umiejętności oraz niedociągnięciach i brakach, 

3) nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym, 

4) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

ustnie, 



5) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie 

uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych, 

6) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad: 

    a)  uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 

przez nauczyciela, 

    b)  rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem 

uczącym danego przedmiotu, 

7) nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówki w 

ciągu siedmiu dni od napisania ich przez uczniów, sprawdziany w ciągu tygodnia od ich 

napisania, prace klasowe w terminie 2 tygodni od ich napisania,  

8) nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz 

omawiania prac pisemnych, 

9) nauczyciel jest zobowiązany do informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, 

zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego, 

10) wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez: 

- ogólne spotkanie rodziców, 

- informacje zawarte w e-dzienniku, 

- pocztę elektroniczną, 

- dni otwarte, 

- rozmowę indywidualną, 

- rozmowę telefoniczną, 

- wpisy do dzienniczka ucznia. 

11) uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego, 

12) terminy informowania rodziców i uczniów o ocenach klasyfikacyjnych 

O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są 

poprzez wpis do dziennika elektronicznego oraz w formie pisemnej co najmniej tydzień przed radą 

klasyfikacyjną. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną informacja taka przekazywana jest 

rodzicom przez nauczyciela wychowawcę w formie pisemnej  oraz przez dziennik elektroniczny 

miesiąc przed terminem posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej. Nauczyciel przedmiotu 

zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy w określonym przez kalendarz 

szkolny terminie. 

9. Poprawa ocen: 

a) poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania 

są odnotowane w dzienniku elektronicznym, 

b) uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne podczas lekcji,  

c) zasady poprawiania ocen: 

a) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez 

nauczyciela i w czasie z nim uzgodnionym, 

b) w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń traci 

możliwość poprawy, 

c) w przypadku uzyskania oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej, 



d) wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie 

ustalonej przez nauczyciela, 

e) osoba nieobecna podczas prac klasowych i sprawdzianów z przyczyn uzasadnionych 

zobowiązana jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu 

materiału w formie i terminie podanym przez nauczyciela, 

f) w przypadku celowej nieobecności na pracy klasowej, sprawdzianie, teście, uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawienia. 

10. Formy oceniania. 

Uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących narzędzi 

pomiaru dydaktycznego: 

- odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów, 

- kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i 

obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia 

uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych, 

- odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji, 

- sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; 

jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w 

planie dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu – jedna w ciągu dnia, dwie lub trzy 

tygodniowo; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po 

przeprowadzeniu sprawdzianu, z języka polskiego i matematyki termin poprawiania prac 

pisemnych ustala się na trzy tygodnie trwania zajęć dydaktycznych, 

- praca na lekcji (aktywność), 

- testy osiągnięć szkolnych, 

- prace manualne, 

- praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez 

ucznia, 

- w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez 

dyrektora szkoły, 

- nauczyciele mają prawo określenia, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych 

(niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. 

samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne). 

11.  Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania:  

1) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

2) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb  

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych 

lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, 



wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia 

na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz 

ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie 

przepisów prawa, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno- 

-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia przez nauczycieli i specjalistów. 

12. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 

po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

14. Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na: 

- opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego – z banku narzędzi, 

- przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania 

wiedzy i umiejętności, 

- dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego  

(z orzeczeniem lub opinią), 

- przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach 

domowych. 

15. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

16. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

17. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii 

o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 



19. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki i 

muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia  

w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

21. Kryteria oceniania 

1) uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:  

celująca – 6 

bardzo dobra – 5 

dobra – 4 

dostateczna – 3 

dopuszczająca – 2 

niedostateczna – 1 

2) przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: 

 + ( plus), poza stopniem celującym, lub – ( minus), poza stopniem niedostatecznym, 

      3) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo 

dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 

     4 )  negatywną oceną jest ocena niedostateczna,  

     5) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował całą wiedzę i umiejętności, objęte programem nauczania danego 

przedmiotu, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym.  

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne, 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach. 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy, 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne. 



d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy 

w dalszym uczeniu, 

- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 

nauczyciela. 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki 

nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu. 

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, 

- nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

6) Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym 

brzmieniu. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisujemy bez dodatkowego 

oznaczenia (+), (-). 

7) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(śródroczną) ocenę klasyfikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej). 

8) Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny 

według następującej skali: 

a)          Ocena                   

                   Niedostateczna        0 - 35%  

Dopuszczająca        36 - 49% 

Dostateczna            50 - 69% 

Dobra                      70 - 88% 

                   Bardzo dobra          89 - 95%  

                   Celująca                  96 – 100% 

 

 

 

 

 



b)      Skala procentowa dla uczniów z obniżonym progiem wymagań: 

                   Niedostateczna        0 - 30%  

Dopuszczająca        31 - 45% 

Dostateczna             46 - 67% 

Dobra                      68 - 83% 

                   Bardzo dobra          84 - 92%  

                   Celująca                  93- 100%          

c) Semestralną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia. W 

szkolnym systemie oceniania wykorzystuje się w przypadkach spornych średnią ważoną która  jest 

narzędziem pomocniczym nauczyciela. 

 d) Średnią ważoną oblicza się według zależności: 

w1 * a1 + w2 * a2 +  …………. wn * an 

——————————————————— 

w1 + w2 +………. wn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z języka polskiego:   (wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 

13.09.2021r.)                              

Rodzaj oceny waga 

Prace klasowe stylistyczne  5 

Test kompetencji 6 

Sprawdziany, dyktanda 4 

Kartkówki, czytanie ze zrozumieniem  3 

Odpowiedzi ustne, recytacja 3 

Prace stylistyczne pisane podczas lekcji 4 

Zeszyt i ćwiczenia 1 

Czytanie przygotowane IV V VI 

1 1 1 

Czytanie nieprzygotowane IV V-VI VII-VIII 

3 2 1 

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe) 1 

Zeszyty i ćwiczenia 1 

Aktywność na lekcji, praca w grupach 1 

Wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach: 

szkolnych, powiatowych (rejonowych), wojewódzkich 

(olimpiadach). Odpowiednio do rangi. 

3-7 (szkolne i powiatowe – 3, 

rejonowe – 4, wojewódzkie – 5, 

konkursy kuratoryjne i 

olimpiady – 7.) 

Udział w konkursach rekomendowanych przez szkołę. 

Odpowiednio do rangi. 

2-4 

*W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na szczególne zaangażowanie ucznia i wkład pracy, 

nauczyciel może nagrodzić oceną wybranej wagi również udział i osiągnięcia ucznia w konkursach 

na szczeblu szkolnym i gminnym. 

 

 

 

 



f) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z języka obcego: (wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 

13.09.2021r.) 

Rodzaj oceny waga 

Testy semestralne i roczne 5 

Testy kompetencji 6 

Zapowiedziana prace po zakończeniu działu 5 

Sprawdziany 5 

Kartkówki  3 

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe) 1-3 

Odpowiedzi ustne 3 

Zeszyt i ćwiczenia 1 

Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach. 

Odpowiednio do rangi. 

2-7 (szkolne – 2, powiatowe – 3, 

rejonowe – 4, wojewódzkie – 5, 

konkursy kuratoryjne i 

olimpiady – 7.)  

Aktywność na lekcji, praca w grupach 2 

g) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen  - plastyka / muzyka: 

Rodzaj oceny waga 

Sprawdziany wiadomości 3 

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe) 1 

Prace plastyczne i aktywność muzyczna 3 

Zeszyt i ćwiczenia 4 

Działalność artystyczna 3 

Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach 7 

Aktywność na lekcji, praca w grupach 1 

 

 

 

 



h) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z wychowania fizycznego: 

Rodzaj oceny waga 

Umiejętności 3 

Wiadomości 3 

Sprawność 1 

Postawa 5 

Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach 7 

Udział w zawodach sportowych 1 

 

i) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z religii / etyki 

Rodzaj oceny waga 

Sprawdziany i prace klasowe 5 

Kartkówki  3 

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe) 1 

Odpowiedzi ustne 2 

Zeszyt i ćwiczenia 1 

Postawa ucznia 2 

Udział w konkursach 1 

Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach 7 

Wykonywanie pomocy dydaktycznych 1 

Przygotowanie do lekcji 1 

Aktywność na lekcji, praca w grupach 1 

 

 

 

 

 



j) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z historii / wos(wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2021r.) 

Rodzaj oceny waga 

Sprawdziany i prace klasowe 5 

Test kompetencji 6 

Kartkówki  3 

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe) 1 

Odpowiedzi ustne 2-3 

Zeszyt i ćwiczenia 1 

Postawa ucznia 1 

Udział w konkursach 1 

Wybitne osiągnięcia w konkursach: szkolnych, 

powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i 

olimpiadach. Odpowiednio do rangi. 

2-7  (szkolne – 2, powiatowe – 

3, rejonowe – 4, wojewódzkie – 

5, konkursy kuratoryjne i 

olimpiady – 7.) 

Wykonywanie pomocy dydaktycznych 1 

Przygotowanie do lekcji 1 

Aktywność na lekcji, praca w grupach 1-2 

Projekty z historii i WOS 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



k) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z matematyki: (wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2021r.) 

Rodzaj oceny waga 

Sprawdziany i prace klasowe 5 

Test kompetencji 6 

Kartkówki bieżące 2-3 

Kartkówki z tabliczki mnożenia i rachunku 

pamięciowego 

1 

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe) 1 

Odpowiedzi ustne 2 

Zeszyt i ćwiczenia 1 

Wybitne osiągnięcia w konkursach i i olimpiadach. 

Odpowiednio do rangi. 

2-7  (szkolne – 2, powiatowe – 

3, rejonowe – 4, wojewódzkie – 

5, konkursy kuratoryjne i 

olimpiady – 7.) 

Aktywność na lekcji, praca w grupach 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z techniki i informatyki: (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

(wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2021r.) 

Rodzaj oceny waga 

Sprawdziany i prace klasowe 5 

Test kompetencji 6 

Kartkówki  2 

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe) 1 

Odpowiedzi ustne 2 

Zeszyt i ćwiczenia 1 

Wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 

Odpowiednio do rangi. 

2-7 (szkolne – 2, powiatowe – 3, 

rejonowe – 4, wojewódzkie – 5, 

konkursy kuratoryjne i 

olimpiady – 7.) 

Aktywność na lekcji, praca w grupach 1 

Udział w konkursach 2 

Wykonywanie pomocy dydaktycznych 1 

Ćwiczenia praktyczne 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ł) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z przyrody, geografii, biologii, fizyki, chemii: 

(wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2021r.) 

Rodzaj oceny waga 

Sprawdziany i prace klasowe 5 

Test kompetencji  6 

Kartkówki  2-3 

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe) 1 

Odpowiedzi ustne 2 

Zeszyt i ćwiczenia 1 

Wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 

Odpowiednio do rangi. 

2-7 (szkolne – 2, powiatowe – 3, 

rejonowe – 4, wojewódzkie – 5, 

konkursy kuratoryjne i 

olimpiady – 7.) 

Inne konkursy rekomendowane przez szkołę. 3 

Aktywność na lekcji, praca w grupach 2 

Udział w konkursach 1-2 

Wykonywanie pomocy dydaktycznych 1 

Konturówka geograficzna 2-3 

m) Przy obliczaniu średniej ważonej nie uwzględnia się plusów i minusów, tylko liczby całkowite. 

 n) Po wyliczeniu średniej ważonej uczeń uzyskuje następujące oceny klasyfikacyjne: 

- średnia do  ↓1,79 – NDST          - niedostateczny    (język obcy ↓1,49 – NDST) 

 - średnia od  1,8 - 2,59 – DOP   - dopuszczający     (język obcy 1,50 – 2,59 – DOP) 

 - średnia od  2,60-3,59 – DST    - dostateczny 

 - średnia od  3,60 – 4,50 - DB     - dobry 

 - średnia od 4,51 – 5,50 - BDB   - bardzo dobry 

- średnia od 5,51 do 6,0 – CEL      - celujący 

 



o) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z edukacji dla bezpieczeństwa: (uchwalono uchwałą RP z dnia 

21.05.2020r.) 

RODZAJ OCENY WAGA 

Sprawdziany i prace klasowe 5 

Kartkówki  2 

Prace domowe 1 

Odpowiedź  3 

Zeszyt  1 

Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach 7 

Udział w konkursach i zawodach 2 

Przygotowanie do lekcji 1 

Aktywność na lekcji 2 

Meldunek dyżurnego 2 

Ćwiczenia praktyczne 4 

Wykonanie pomocy dydaktycznej 1 

Praca w grupach 1 

p) W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas ósmych piszą testy kompetencji z następujących 

przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski. (uchwalono uchwałą RP z dnia 30.09.2021r.) 

9) Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV- VIII 

zawarte jest w PSO (przedmiotowym systemie oceniania), za który jest odpowiedzialny  

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

10) Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne  

i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

11) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

12)  W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza 

się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych  

z tych zajęć.  

13) Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do 

liczby całkowitej w górę. 

 

14) Ocenianie zachowania 

a) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

b) Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

- dbałość o honor i tradycje szkoły, 



- dbałość o piękno mowy ojczystej, 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

- okazywanie szacunku innym osobom. 

c) Dla uczniów z klas IV- VIII obowiązuje skala ocen: 

wzorowe – wz, 

bardzo dobre – bdb, 

dobre – db, 

poprawne – pop, 

nieodpowiednie – ndp, 

naganne – ng. 

d) Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. 

e) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a 

ponadto: 

 wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole, 

 z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach, 

 jest aktywny w życiu klasy i szkoły, 

 dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 

 dba o piękno mowy ojczystej, 

 zachowuje się godnie i kulturalnie, 

 zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 okazuje szacunek innym osobom, 

 chętnie pomaga słabszym w nauce, 

 wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą. 

 

 

f) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a 

ponadto: 

 bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole, 

 bierze udział w konkursach i zawodach, 

 jest aktywny w życiu klasy i szkoły, 

 dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 

 dba o piękno mowy ojczystej, 

 zachowuje się godnie i kulturalnie, 

 postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 jest uczynny, pomocny. 

g) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym: 

- nie sprawia trudności wychowawczych, 

- wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione, 

- nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia, 

- jest koleżeński i życzliwy, 

- zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych, 

- wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

- nie spóźnia się na lekcje, 



- szanuje mienie szkoły, 

- zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo. 

  

h) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej, 

- nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

- nie zawsze zachowuje się odpowiednio, 

- nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie, 

- przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina), 

- nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się, 

- nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia, 

- dopuszczalna granica godzin nieusprawiedliwionych (1 semestr) do 20. 

i) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

- naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej, 

- zachowuje się nieodpowiednio (często), 

- przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania, 

- arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów, 

- nie okazuje szacunku symbolom szkoły, 

- nie dba o mienie szkoły i innych osób, 

- nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie), 

- przejawia agresję słowną i fizyczną, 

- prowokuje sytuacje konfliktowe, 

- dopuszczalna granica godzin nieusprawiedliwionych (1 semestr) do 30. 

j) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

- zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie, 

- poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych, 

- notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki, 

- używa narkotyków, dopalaczy, pije alkohol, pali papierosy, e- papierosy, 

- samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary), 

- dopuszcza się kradzieży, 

- jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli, 

- w ciągu semestru ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych. 

15)  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni  

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

16) Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z innymi 

nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną ostateczną z 

zastrzeżeniem §58 i §59. 

 

 

 

 

 



 

§ 57  

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje 

roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych  

z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 

edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.  

8. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił 

na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi 

takiemu nie ustala się oceny z zachowania. 

9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie  

przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, tj.: plastyka, muzyka, technika i wychowanie fizyczne. (uchwała RP z dnia 

25.09.2019r.) 

10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który 

ma formę przede wszystkim zadań praktycznych. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

11. Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później 

niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze (roku 

szkolnym). 

12. Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień 

zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być 

uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  



- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako członek komisji, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

- nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

15.  Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego dnia. 

16.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

r.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  imiona  

i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne,  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

s.  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

t.  Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 

§58 

Procedury odwołania od oceny 

 

Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, w przypadku jeśli została ona ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 



edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i 

jego rodzicami. 

4. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

- wychowawca oddziału; 

- pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

- psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

- przedstawiciel rady rodziców. 

7. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

8.  Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności:  

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

- termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

- imię i nazwisko ucznia;  

- zadania sprawdzające;  

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego  

10.  Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

- termin posiedzenia komisji;  

- imię i nazwisko ucznia;  

- wynik głosowania;  



- ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

11.Protokoły, o których mowa w pkt. 8 i 10, stanowią załączniki do arkusza  ocen ucznia.  

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§59  

Egzamin poprawkowy 

 

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

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

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

5. W skład komisji wchodzą: 

- dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.   

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy    komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, 

z których był przeprowadzony egzamin:  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia,  zadania egzaminacyjne,  ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną. 

 8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 9. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez 

dyrektora szkoły. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 11. 

11. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć 

miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat nauki w szkole 



podstawowej osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

                                                                                                                                                   §§§666000   (uchylono uchwałą RP z dnia 21.05.2020r.) 
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WWWnnniiiooossseeekkk   mmmuuusssiii    zzzaaawwwiiieeerrraaaććć    uuuzzzaaasssaaadddnnniiieeennniiieee...    WWWnnniiiooossskkkiii   bbbeeezzz   uuuzzzaaasssaaadddnnniiieeennniiiaaa   nnniiieee   bbbęęędddąąą    rrrooozzzpppaaatttrrryyywwwaaannneee...    WWWeee   

wwwnnniiiooossskkkuuu   oookkkrrreeeśśślllooonnnaaa   jjjeeesssttt    oooccceeennnaaa,,,    ooo   jjjaaakkkąąą   uuuccczzzeeeńńń    sssiiięęę    uuubbbiiieeegggaaa...       

555...    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   pppooowwwooołłłuuujjjeee   kkkooommmiiisssjjjęęę    www   ssskkkłłłaaadddzzziiieee:::   

---    dddyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   llluuubbb   wwwiiiccceeedddyyyrrreeekkktttooorrr   jjjaaakkkooo   ppprrrzzzeeewwwooodddnnniiiccczzząąącccyyy,,,    

---    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   dddaaannneee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee---   eeegggzzzaaammmiiinnnaaatttooorrr,,,    

---    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   tttaaakkkiiieee   sssaaammmeee   llluuubbb   pppoookkkrrreeewwwnnneee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee---   ccczzzłłłooonnneeekkk,,,    

---    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   kkklllaaasssyyy---   ccczzzłłłooonnneeekkk...       

   

                        666...    KKKooommmiiisssjjjaaa   aaannnaaallliiizzzuuujjjeee   zzzaaasssaaadddnnnooośśśććć    wwwnnniiiooossskkkuuu   wwwggg   wwwyyyżżżeeejjj   oookkkrrreeeśśślllooonnnyyyccchhh   wwwaaarrruuunnnkkkóóówww,,,    wwwyyydddaaajjjeee               ooopppiiinnniiięęę    

pppooozzzyyytttyyywwwnnnąąą    llluuubbb   nnneeegggaaatttyyywwwnnnąąą ...    WWW   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   ooopppiiinnniiiiii    pppooozzzyyytttyyywwwnnneeejjj   dddyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   uuussstttaaalllaaa   ttteeerrrmmmiiinnn   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   

sssppprrraaawwwdddzzzaaajjjąąąccceeegggooo   ooo   ccczzzyyymmm   zzzaaawwwiiiaaadddaaammmiiiaaa   zzzaaaiiinnnttteeerrreeesssooowwwaaannnyyyccchhh...    EEEgggzzzaaammmiiinnn   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaa   sssiiięęę    www   fffooorrrmmmiiieee   uuussstttnnneeejjj    

iii    pppiiissseeemmmnnneeejjj   ooorrraaazzz   ppprrraaakkktttyyyccczzznnneeejjj   wwwyyynnniiikkkaaajjjąąąccceeejjj   zzzeee   ssspppeeecccyyyfff iiikkkiii    ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttuuu...    SSStttooopppiiieeeńńń    tttrrruuudddnnnooośśśccciii   pppooowwwiiinnniiieeennn   

ooodddpppooowwwiiiaaadddaaaććć    kkkrrryyyttteeerrriiiooommm   ssstttooopppnnniiiaaa,,,    ooo   kkktttóóórrryyy   uuubbbiiieeegggaaa   sssiiięęę    uuuccczzzeeeńńń ...    



                        777...       KKKooommmiiisssjjjaaa   mmmooożżżeee   nnnaaa   pppooodddssstttaaawwwiiieee   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzooonnneeegggooo   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu:::   

---       pppooodddwwwyyyżżżssszzzyyyććć    oooccceeennnęęę    www   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   pppooozzzyyytttyyywwwnnneeegggooo   wwwyyynnniiikkkuuu   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu,,,    

---       pppooozzzooossstttaaawwwiiiććć    oooccceeennnęęę    uuussstttaaalllooonnnąąą    ppprrrzzzeeezzz   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa   www   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   nnneeegggaaatttyyywwwnnneeegggooo   wwwyyynnniiikkkuuu   

eeegggzzzaaammmiiinnnuuu...    

                     888...    OOOccceeennnaaa   uuussstttaaalllooonnnaaa   ppprrrzzzeeezzz   kkkooommmiiisssjjjęęę    jjjeeesssttt    ooossstttaaattteeeccczzznnnaaa...    ZZZ   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzooonnneeegggooo   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   ssspppooorrrzzząąądddzzzaaa   sssiiięęę    

ppprrroootttoookkkóóółłł ,,,    dddooołłłąąąccczzzaaa   sssiiięęę    pppiiissseeemmmnnneee   ppprrraaaccceee      uuuccczzznnniiiaaa   iii    zzzwwwiiięęęzzz łłłąąą    iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjęęę    ooo   uuussstttnnnyyyccchhh   ooodddpppooowwwiiieeedddzzziiiaaaccchhh   uuuccczzznnniiiaaa...    

                  999...    UUUccczzzeeeńńń    llluuubbb   jjjeeegggooo   rrrooodddzzziiiccceee   (((ppprrraaawwwnnniii    ooopppiiieeekkkuuunnnooowwwiiieee)))    mmmaaajjjąąą    ppprrraaawwwooo   wwwnnniiiooossskkkooowwwaaaććć    (((nnnaaa   pppiiiśśśmmmiiieee)))   dddooo   

wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccyyy   ooo   pppooodddwwwyyyżżżssszzzeeennniiieee   oooccceeennnyyy   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   www   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   nnniiieee   dddłłłuuużżżssszzzyyymmm   nnniiiżżż   333   dddnnniii   oooddd   oootttrrrzzzyyymmmaaannniiiaaa   

iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    ooo   ppprrrzzzeeewwwiiidddyyywwwaaannneeejjj   dddlllaaa   nnniiieeegggooo   rrroooccczzznnneeejjj   oooccceeennniiieee   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa...    

               111000...    WWWeee   wwwnnniiiooossskkkuuu   uuuccczzzeeeńńń    llluuubbb   jjjeeegggooo   rrrooodddzzziiiccceee   (((ppprrraaawwwnnniii   ooopppiiieeekkkuuunnnooowwwiiieee)))   oookkkrrreeeśśślllaaajjjąąą    oooccceeennnęęę ,,,    ooo   jjjaaakkkąąą    uuuccczzzeeeńńń    sssiiięęę    

uuubbbiiieeegggaaa...    

               111111...      OOOccceeennnaaa   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   mmmooożżżeee   bbbyyyććć    pppooodddwwwyyyżżżssszzzooonnnaaa   www   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   :::    

---    zzzaaaiiissstttnnniiieeennniiiaaa   nnnooowwwyyyccchhh   oookkkooollliiiccczzznnnooośśśccciii,,,    nnnppp...    iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    ooo   pppooozzzyyytttyyywwwnnnyyyccchhh   

zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaaccchhh   uuuccczzznnniiiaaa   pppooozzzaaa   ssszzzkkkooołłłąąą ,,,    ooosssiiiąąągggnnniiięęęccciiiaaaccchhh   www   ppprrraaacccyyy   ssspppooołłłeeeccczzznnneeejjj    nnnaaa   

rrrzzzeeeccczzz   śśśrrrooodddooowwwiiissskkkaaa   iiitttppp... ,,,   

---    pppooozzzyyytttyyywwwnnneeejjj   ooopppiiinnniiiiii    sssaaammmooorrrzzząąąddduuu   kkklllaaasssooowwweeegggooo,,,       

---    ssspppeeełłłnnniiieeennniiiaaa   wwwaaarrruuunnnkkkóóówww   zzzaaawwwaaarrrtttyyyccchhh   www   ZZZOOOWWW   nnnaaa   pppooossszzzccczzzeeegggóóólllnnneee   oooccceeennnyyy   zzz   

zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa...    

   

§61.    

Zasady  promocji  uczniów 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

zastrzeżeniem pkt.9. 

1a. 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 publicznej poradni 

specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom 

rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowaniem w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. (zmieniono uchwałą RP z dnia 21.09.2015r.) 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej , jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  z 

zastrzeżeniem §58 i §59. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej  uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 



5a.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen , której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje  do 

klasy programowo wyższej rada pedagogiczna, uwzględniając postanowienia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. (zmieniono uchwałą RP z dnia 21.09.2015r.) 

 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole 

podstawowej, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 

ocenę klasyfikacyjną. (zmieniono uchwałą RP z dnia 22.11.2010r) 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej  i powtarza klasę , z zastrzeżeniem §58 i §59. 

9. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców i po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. (zmieniono uchwałą RP z dnia 21.09.2015r.) 

10. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym i schronisku 

dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w 

realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej 

uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w 

ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego.  

11. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej w klasie ósmej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.  

12. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków wymienionych w ust.11, powtarza 

ostatnią klasę szkoły – klasę ósmą. 

 

 

 

 



§62 

Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na zakończenie klasy ósmej i będzie sprawdzał 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej.  

2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.  

3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: 

a) z języka polskiego (120 minut), 

b) z matematyki (100 minut), 

c) z języka obcego (90 minut) a od roku szkolnego 2021/2022 egzamin z jednego z przedmiotów 

do wyboru spośród (biologii, chemii, fizyki, geografii, historii) trwający  również 90 minut. 

4. Egzamin jest obowiązkowy dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.  

5. Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty ogłasza dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

6. Szczegółowe warunki i przebieg egzaminu ósmoklasisty określa rozporządzenie MEN oraz 

komunikaty dyrektora CKE. 

§63 

Nagrody i wyróżnienia na koniec roku szkolnego 

1. Uczniowie klas I- III  otrzymują dyplomy dla najlepszych uczniów. 

2. Dla uczniów klas IV-VIII przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia: 

- świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie klas IV-VIII,  którzy uzyskali średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, 

- nagrodę książkową otrzymują  uczniowie klas ósmych, którzy uzyskali średnią ocen 4,8 i 

wzorowe zachowanie, 

- za szczególne osiągnięcia otrzymują  nagrodę  uczniowie klas IV-VIII, którzy uzyskali wysokie 

miejsca w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych organizowanych na 

szczeblu powiatu, rejonu, województwa i kraju, 

- list pochwalny otrzymują uczniowie klas ósmych, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem 

w klasie IV , V, VI i VII a w klasie VIII uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe 

zachowanie. 



3. Nagroda za najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty będzie przyznawana trzem uczniom, którzy  

w danym roku szkolnym uzyskali najwyższe wyniki egzaminu zewnętrznego. W przypadku  gdy 

liczba uczniów, którzy uzyskali ten sam wysoki wynik egzaminu  będzie większa, zostanie 

również zwiększona liczba przyznawanych nagród adekwatnie do liczby uczniów.  

4. Tytuł absolwenta roku „ Primus Inter Pares” otrzymuje uczeń klasy ósmej, który spełnia 

następujące kryteria: (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

1) świadectwo z wyróżnieniem w klasie IV , V, VI i VII, 

2) średnia ocen w klasie ósmej co najmniej 5,0 , 

3) wzorowe zachowanie w klasie ósmej, 

4) suma punktów z egzaminów zewnętrznych, 

5) suma średnich ocen z klasy IV, V, VI, VII, VIII, 

6) wyniki otrzymane w pkt 4 i pkt 5 sumuje się, 

7) w przypadku wystąpienia równej ilości punktów bierze się pod uwagę dodatkowo sumę 

punktów za oceny z półrocza w klasie VIII według zasady: ocena celująca - 6 pkt. , bardzo dobra – 

5pkt. , dobra – 4 pkt. , dostateczna 3 – pkt. , itd.,  

8)punkty za ocenę z zachowania wg zasady: ocena wzorowa 6 pkt., bardzo dobra – 5pkt, dobra – 4 

pkt., poprawna 3 – pkt. 

9) wyniki otrzymane w pkt 7 i pkt 8 sumuje się, 

10) tytuł przyznaje się na koniec roku szkolnego, a zdjęcie laureata (po wyrażeniu przez niego 

zgody) umieszcza się w galerii „Primus Inter Pares” i stronie internetowej szkoły. 

5. Kandydatury uczniów do tytułu Absolwenta Roku zgłaszają wychowawcy klas ósmych, a Rada 

Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach wybiera jedną osobę 

spośród zgłoszonych kandydatur i nadaje jej tytuł  Absolwenta Roku. 

 §64. Zadania dla nauczycieli i wychowawców. 

 

1. Nauczycieli obowiązuje: 

- bezwzględne przestrzeganie postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

- rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, 

przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających ustalone kryteria wymagań 

- przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania 

postępów w nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla 

danej klasy, 

- umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących oceniania 

do wychowawcy danej klasy, 

- na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel tworzy 

przedmiotowy system oceniania, a kopie dokumentu przedkłada dyrektorowi szkoły,  



- poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrażającej uczniowi ocenie 

niedostatecznej z nauczanego przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej klasyfikacyjnej, 

- poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej na 

tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Wychowawców klas obowiązuje: 

- zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią ZOW, 

- pisemne poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi, wychowankowi ocenie 

nagannej z zachowania na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną, 

- bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 

- stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu, 

- informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu 

obowiązku szkolnego, 

- poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej 

zachowania na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

§65 

Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i 

trudnościach ucznia w nauce 

1. Tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice 

(prawni opiekunowie) zostają powiadomieni pisemnie oraz poprzez dziennik elektroniczny 

o ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych. 

2. Uczniowie zobowiązani są w ciągu dwóch dni przedstawić wychowawcy podpisane przez 

rodziców (prawnych opiekunów) przewidywane oceny. W przypadku braku podpisu w 

wyznaczonym terminie nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym. 

3. Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice 

(prawni opiekunowie) zostają powiadomieni  przez nauczyciela danego przedmiotu w 

dzienniku elektronicznym o zagrażającej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z 

zajęć edukacyjnych.  

4. W przypadku jawnego naruszenia punktów regulaminu ZOW (lub odniesieniu znaczących 

sukcesów) w przeciągu miesiąca przed klasyfikacją dopuszcza się obniżenie (do nagannej 

włącznie) lub podwyższenie oceny  z zachowania w terminie krótszym niż cztery tygodnie 

przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Należy natychmiast o tym fakcie powiadomić 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

5. Informowanie pisemne ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o śródrocznych i 

rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych jest obowiązkiem wychowawcy klasy. Zadaniem 

nauczyciela przedmiotu jest poinformowanie wychowawcy klasy o ocenach ucznia. 

6. Nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika elektronicznego informację o ocenach 

śródrocznych i rocznych . 

 

 

 

 



§66 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I–III 

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych w terminie:  

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności, 

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych 

z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych 

zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b). 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach , sposobie i 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z 

obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i 

sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

4. System oceniania ma na celu dostarczyć informacji: 

1) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi 

źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, jak również motywuje 

do dalszej pracy, 

2) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form 

pracy z uczniami, 



3) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach 

niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.  

5. Funkcje oceny opisowej: 

- diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia 

uczniów, 

- informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał 

opanować, 

- korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować, 

- motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do 

podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania. 

6. Informacje zawarte w ocenie opisowej.  

1) Osiągnięte efekty pracy w zakresie: 

- rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności 

przyrodnicze, matematyczne, 

- rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności 

techniczne, 

- rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego. 

2) Trudności w nauce i zachowaniu oraz  problemy edukacyjne.  

3) Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno- 

-pedagogiczna.  

4) Sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje. 

 

§66a 

Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I-III 

1. W klasach I–III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się 

następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

a) symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w podstawie programowej, 

b) symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z 

poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie 

programowej, 

c) symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i 

wykonywanie większości zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie 

programowej, 

d) symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w podstawie programowej, 



e) symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych 

wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w podstawie programowej, 

f) symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i 

umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w podstawie programowej. 

2. Ocenianie zachowania ustala się w następujących sześciu kategoriach: 

a) symbol cyfrowy 6 – jest wzorem dla innych, 

b) symbol cyfrowy 5 – reprezentuje właściwą postawę, 

c) symbol cyfrowy 4 – reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się 

niedociągnięcia, 

d) symbol cyfrowy 3 – postawa budząca zastrzeżenia, 

e) symbol cyfrowy 2 – reprezentuje niewłaściwą postawę, 

f) symbol cyfrowy 1 – reprezentuje naganną postawę. 

3. Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową. 

4. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze 

podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców. 

5. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno-technicznej 

bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia oraz wysiłek wkładany 

w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji tych zajęć. 

6. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne z religii, języka obcego i edukacji informatycznej 

wyrażone są za pomocą stopni w skali 1–6, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w klasach 

IV- VIII. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.) 

7. W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym (elektronicznym) umieszcza się śródroczną i roczną 

opisową ocenę osiągnięć ucznia.  

8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I–III 

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. 

9. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i 

zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej. 

10. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć edukacyjnych i 

zachowania (opisowej). 

11. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

12. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

13. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 



postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w  programie 

nauczania dwóch klas. 

14. W terminie na jeden miesiąc przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem rady 

pedagogicznej należy poinformować rodziców o niezadowalającej ocenie klasyfikacyjnej 

ucznia. 

15. W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być 

nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się 

z nieobecnościami przekraczającymi połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w 

szkolnym planie nauczania. Na prośbę rodziców uczeń nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z rodzicami. Na prośbę rodziców rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności 

nieusprawiedliwionej. 

16.   Informowanie o ocenach: 

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz 

o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzice potwierdzają 

własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi uczniom wymaganiami. 

Informowanie rodziców o efektach pracy uczniów ma miejsce podczas: 

a) zebrań klasowych, 

b) wiadomości w e-dzienniku ( dzienniku elektronicznym) 

c) spotkań indywidualnych, 

d) dni otwartych, 

e) korespondencji, rozmów telefonicznych. 

17. Model absolwenta klas I–III szkoły podstawowej: 

a) absolwent I etapu kształcenia sprawnie posługuje się w życiu codziennym zdobytą wiedzą, 

b) w kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikacji i kultury bycia, 

c) chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy, 

d) jest ciekawy świata, obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi w najbliższym 

otoczeniu, 

e) potrafi przyjmować uwagi i sugestie związane z popełnianymi błędami, 

f) podejmuje próby planowania własnych działań, 

g) akceptuje ograniczenia swoich możliwości ze względu na swój wiek i rozwój, 

h) potrafi wyrazić swoje zdanie i słucha opinii innych, 

i) nawiązuje kontakty z ludźmi, potrafi współpracować w grupie, 

j) akceptuje odmienność innych ludzi (religijną, światopoglądową, kulturową, rasową), 

k) próbuje przewidzieć skutki własnych działań, rozróżnia dobro i zło, 

l) przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny, 

m) stosuje w swoim życiu obowiązujące normy społeczne, 

n) chętnie pomaga innym, rozwija własną wrażliwość na potrzeby innych ludzi. 
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               uuuccczzznnniiióóówww,,,    aaa   tttaaakkkżżżeee   mmmooożżżllliiiwwwooośśśccciii   kkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiiaaa   zzz   ooopppiiieeekkkiii   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj   iii    ssspppeeecccjjjaaalllnnnyyyccchhh   fffooorrrmmm            



               ppprrraaacccyyy         dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnneeejjj,,,   

222)))    wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   uuuccczzznnniiióóówww   www   ddduuuccchhhuuu   tttooollleeerrraaannncccjjjiii    iii    pppaaarrrtttnnneeerrrssskkkiiieeegggooo   wwwssspppóóółłłdddzzziiiaaałłłaaannniiiaaa,,,    zzzaaapppeeewwwnnniiiaaajjjąąąccc   

jjjeeedddnnnoooccczzzeeeśśśnnniiieee   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjęęę    nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   rrreeellliiigggiiiiii    llluuubbb   eeetttyyykkkiii   zzzgggooodddnnniiieee   zzz   wwwooollląąą    uuuccczzznnniiióóówww   iii    iiiccchhh   

rrrooodddzzziiicccóóówww   llluuubbb   ooopppiiieeekkkuuunnnóóówww      zzzgggooodddnnniiieee   zzz   ooobbbooowwwiiiąąązzzuuujjjąąącccyyymmmiii   ppprrrzzzeeepppiiisssaaammmiii   www   tttyyymmm   zzzaaakkkrrreeesssiiieee,,,       

333)))    ssszzzccczzzeeegggóóólllnnneeejjj   ooopppiiieeekkkiii   nnnaaaddd   uuuccczzznnniiiaaammmiii   zzz   zzzaaabbbuuurrrzzzeeennniiiaaammmiii   rrrooozzzwwwooojjjooowwwyyymmmiii   pppoooppprrrzzzeeezzz   kkkiiieeerrrooowwwaaannniiieee   iiiccchhh   dddooo   

pppooorrraaadddnnniii    pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo   –––    pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj,,,    kkkiiieeerrrooowwwaaannniiieeemmm   dddooo   zzzeeessspppooołłłóóówww   kkkooommmpppeeennnsssaaacccyyyjjjnnnooo   –––    

wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh,,,    nnnaaa   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   gggiiimmmnnnaaassstttyyykkkiii      kkkooorrreeekkkcccyyyjjjnnneeejjj,,,       

444)))    pppeeełłłnnneeejjj   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    mmmiiinnniiimmmuuummm   ppprrrooogggrrraaammmooowwweeegggooo   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttóóówww   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   iii    rrraaammmooowwweeegggooo   

ppplllaaannnuuu   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa,,,   

555)))    rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    uuussstttaaallleeeńńń    MMMiiinnniiisssttt rrraaa   EEEddduuukkkaaacccjjjiii    NNNaaarrrooodddooowwweeejjj   zzzaaasssaaaddd   oooccceeennniiiaaannniiiaaa,,,    kkklllaaasssyyyfff iiikkkooowwwaaannniiiaaa                                 iii       

ppprrrooommmooowwwaaannniiiaaa   uuuccczzznnniiióóówww,,,    

666)))    uuummmooożżżllliiiwwwiiieeennniiiaaa   aaabbbsssooolllwwweeennntttooommm   dddoookkkooonnnaaannniiiaaa   śśśwwwiiiaaadddooommmeeegggooo   wwwyyybbbooorrruuu   dddaaalllssszzzeeegggooo   kkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa                  www   

ccceeellluuu   zzzdddooobbbyyyccciiiaaa   wwwyyybbbrrraaannneeegggooo   zzzaaawwwoooddduuu,,,    

777)))    uuummmooożżżllliiiwwwiiiaaannniiieee   uuudddzzziiiaaałłłuuu   www   kkkooonnnkkkuuurrrsssaaaccchhh...    

   

333...    SSSzzzkkkooołłłaaa   zzzaaapppeeewwwnnniiiaaa   ooopppiiieeekkkęęę    nnnaaaddd   wwwssszzzyyyssstttkkkiiimmmiii   uuuccczzznnniiiaaammmiii   pppooodddccczzzaaasss   zzzaaajjjęęęććć    ppprrrzzzeeezzz   nnniiiąąą    ooorrrgggaaannniiizzzooowwwaaannnyyyccchhh      

wwweeedddłłłuuuggg   nnnaaassstttęęępppuuujjjąąącccyyyccchhh   zzzaaasssaaaddd:::    

   

111)))    ooopppiiieeekkkęęę    www   ccczzzaaasssiiieee   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo   –––    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh   sssppprrraaawwwuuujjjąąą    

nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee   pppooossszzzccczzzeeegggóóólllnnnyyyccchhh   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttóóówww   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   llluuubbb   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccyyy,,,    www   tttyyymmm   tttaaakkkżżżeee   

wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccyyy   śśśwwwiiieeetttllliiicccyyy,,,       

222)))    ooopppiiieeekkkęęę    nnnaaa   zzzaaajjjęęęccciiiaaaccchhh   nnnaaadddooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh,,,       pppooozzzaaallleeekkkcccyyyjjjnnnyyyccchhh   zzzaaapppeeewwwnnniiiaaajjjąąą          nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee      

               ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy      ttteee      zzzaaajjjęęęccciiiaaa,,,   

333)))    ooopppiiieeekkkęęę    www   ccczzzaaasssiiieee   zzzaaajjjęęęććć    pppooozzzaaassszzzkkkooolllnnnyyyccchhh,,,    wwwyyyccciiieeeccczzzkkkaaaccchhh,,,    zzzaaajjjęęęccciiiaaaccchhh   rrreeekkkrrreeeaaacccyyyjjjnnnooo   –––    ssspppooorrrtttooowwwyyyccchhh   

sssppprrraaawwwuuujjjąąą       nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee   –––    ooorrrgggaaannniiizzzaaatttooorrrzzzyyy   tttyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    wwwggg   nnnooorrrmmm   oookkkrrreeeśśślllooonnnyyyccchhh   ooodddrrręęębbbnnnyyymmmiii    

ppprrrzzzeeepppiiisssaaammmiii...    RRRooodddzzziiiccceee   uuuccczzznnniiióóówww   mmmooogggąąą    pppeeełłłnnniiiććć    fffuuunnnkkkcccjjjeee   pppooommmooocccnnniiiccczzzeee,,,    

444)))    zzzaaa   bbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo   pppooodddccczzzaaasss   zzzaaajjjęęęććć    ssspppooorrrtttooowwwyyyccchhh   iii    www   ssszzzaaatttnnniiiaaaccchhh   ooodddpppooowwwiiiaaadddaaajjjąąą    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee      

               wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   fff iiizzzyyyccczzznnneeegggooo...    

   

444...    WWW   ccczzzaaasssiiieee   ppprrrzzzeeerrrwww   mmmiiięęędddzzzyyyllleeekkkcccyyyjjjnnnyyyccchhh   ooodddpppooowwwiiieeedddzzziiiaaalllnnniii   zzzaaa   bbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo   uuuccczzznnniiióóówww                           sssąąą    

nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee   pppeeełłłnnniiiąąącccyyy   dddyyyżżżuuurrryyy   nnnaaa   pppooossszzzccczzzeeegggóóólllnnnyyyccchhh   kkkooonnndddyyygggnnnaaacccjjjaaaccchhh         ssszzzkkkooołłłyyy   iii    bbboooiiissskkkuuu   wwwggg   

uuussstttaaalllooonnneeegggooo   ppplllaaannnuuu...   

   

555...    SSSzzzkkkooołłłaaa   zzzaaapppeeewwwnnniiiaaa   uuuccczzznnniiiooommm   zzznnnaaajjjddduuujjjąąącccyyymmm   sssiiięęę    www   ssszzzccczzzeeegggóóólllnnniiieee   tttrrruuudddnnneeejjj    sssyyytttuuuaaacccjjjiii    rrrooodddzzziiinnnnnneeejjj,,,             

mmmaaattteeerrriiiaaalllnnneeejjj   ooorrraaazzz   rrrooozzzwwwooojjjooowwweeejjj,,,    pppooommmoooccc   iii    wwwssspppaaarrrccciiieee   pppoooppprrrzzzeeezzz:::   

111)))    pppooommmoooccc   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccyyy,,,    

222)))    pppooommmoooccc   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo   pppeeedddaaagggooogggaaa,,,       

333)))    pppooommmoooccc   pppsssyyyccchhhooolllooogggaaa,,,    

444)))    pppooommmoooccc   lllooogggooopppeeedddyyy,,,    

555)))    kkkiiieeerrrooowwwaaannniiieee   dddooo   pppooorrraaadddnnniii   pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo   –––    pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj,,,    

666)))    uuudddzzziiiaaałłł    www   zzzeeessspppooołłłaaaccchhh   wwwyyyrrróóówwwnnnyyywwwaaannniiiaaa   wwwiiieeedddzzzyyy,,,    

777)))    ppprrrzzzeeekkkaaazzzyyywwwaaannniiieee   ooodddpppooowwwiiieeedddnnniiiccchhh   wwwnnniiiooossskkkóóówww   dddooo   ooopppiiieeekkkiii   ssspppooołłłeeeccczzznnneeejjj,,,       

888)))    mmmooożżżllliiiwwwooośśśććć    kkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiiaaa   zzz   bbbeeezzzpppłłłaaatttnnnyyyccchhh   ooobbbiiiaaadddóóówww,,,    

999)))    mmmooożżżllliiiwwwooośśśććć    oootttrrrzzzyyymmmaaannniiiaaa   ssstttyyypppeeennndddiiiuuummm   pppooo      uuuppprrrzzzeeedddnnniiimmm   zzzaaagggwwwaaarrraaannntttooowwwaaannniiiuuu      śśśrrrooodddkkkóóó www   

fff iiinnnaaannnsssooowwwyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   ooorrrgggaaannn   ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy...    

   

   

666...    SSStttaaatttuuutttooowwweee   ccceeellleee   iii    zzzaaadddaaannniiiaaa   ssszzzkkkooołłłyyy   rrreeeaaallliiizzzuuujjjąąą    wwwssszzzyyyssscccyyy   ppprrraaacccooowwwnnniiicccyyy   www   rrraaammmaaaccchhh   ssswwwoooiiiccchhh   sssłłłuuużżżbbbooowwwyyyccchhh   

ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkóóówww...    

   

   



§§§   666777bbb   

111...    DDDooo   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    ccceeelllóóówww   ssstttaaatttuuutttooowwwyyyccchhh   ssszzzkkkooołłłaaa   zzzaaapppeeewwwnnniiiaaa   kkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiieee   zzz:::   

111)))    ppprrraaacccooowwwnnniii   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwwyyyccchhh   zzz      nnniiieeezzzbbbęęędddnnnyyymmm   wwwyyypppooosssaaażżżeeennniiieeemmm,,,    

222)))    sssaaallliii    gggiiimmmnnnaaassstttyyyccczzznnneeejjj   zzz   ssszzzaaatttnnniiiaaammmiii,,,    bbboooiiissskkkaaa   ssspppooorrrtttooowwweeegggooo,,,    

333)))    gggaaabbbiiinnneeetttuuu   pppiiieeelllęęęgggnnniiiaaarrrkkkiii   ssszzzkkkooolllnnneeejjj ,,,    

444)))    rrraaadddiiiooowwwęęęzzzłłłaaa   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo,,,    

555)))    bbbiiibbbllliiiooottteeekkkiii   zzz   ccceeennntttrrruuummm   mmmuuullltttiiimmmeeedddiiiaaalllnnnyyymmm,,,   

666)))    śśśwwwiiieeetttllliiicccyyy...       

   

§§§   666777ccc   

ZZZaaasssaaadddyyy      oooccceeennniiiaaannniiiaaa   wwweeewwwnnnąąątttrrrzzzssszzzkkkooolllnnneeegggooo      

   

111...    OOOccceeennniiiaaannniiieee   wwweeewwwnnnąąąttt rrrzzzssszzzkkkooolllnnneee   ooosssiiiąąągggnnniiięęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   uuuccczzznnniiiaaa   pppooollleeegggaaa   nnnaaa   rrrooozzzpppooozzznnnaaawwwaaannniiiuuu   ppprrrzzzeeezzz   

nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    pppooozzziiiooommmuuu   iii    pppooossstttęęępppóóówww   www   ooopppaaannnooowwwaaannniiiuuu   ppprrrzzzeeezzz   uuuccczzznnniiiaaa   wwwiiiaaadddooommmooośśśccciii      

iii    uuummmiiieeejjjęęętttnnnooośśśccciii   www   ssstttooosssuuunnnkkkuuu   dddooo:::    

111)))   wwwyyymmmaaagggaaańńń    oookkkrrreeeśśślllooonnnyyyccchhh   www   pppooodddssstttaaawwwiiieee   ppprrrooogggrrraaammmooowwweeejjj   kkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa   ooogggóóólllnnneeegggooo,,,    

222)))   wwwyyymmmaaagggaaańńń    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   wwwyyynnniiikkkaaajjjąąącccyyyccchhh   zzz   rrreeeaaallliii zzzooowwwaaannnyyyccchhh   www   ssszzzkkkooollleee   ppprrrooogggrrraaammmóóówww   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   –––    www      

ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   dddooodddaaatttkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh...    

222...    OOOccceeennniiiaaannniiieee   wwweeewwwnnnąąątttrrrzzzssszzzkkkooolllnnneee   mmmaaa   nnnaaa   ccceeellluuu:::   

111)))   iiinnnfffooorrrmmmooowwwaaannniiieee   uuuccczzznnniiiaaa   ooo   pppooozzziiiooommmiiieee   jjjeeegggooo   ooosssiiiąąągggnnniiięęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   iii    pppooossstttęęępppaaaccchhh   www   tttyyymmm   zzzaaakkkrrreeesssiiieee,,,    

222)))   uuudddzzziiieeelllaaannniiieee   uuuccczzznnniiiooowwwiii   pppooommmooocccyyy   www   nnnaaauuuccceee   pppoooppprrrzzzeeezzz   ppprrrzzzeeekkkaaazzzaaannniiieee   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    ooo   tttyyymmm,,,   cccooo   zzzrrrooobbbiiiłłł    dddooobbbrrrzzzeee   iii    

jjjaaakkk   pppooowwwiiinnniiieeennn   sssiiięęę    dddaaallleeejjj    uuuccczzzyyyććć ,,,    

333)))   uuudddzzziiieeelllaaannniiieee   wwwssskkkaaazzzóóówwweeekkk   dddooo   sssaaammmooodddzzziiieeelllnnneeegggooo   ppplllaaannnooowwwaaannniiiaaa   wwwłłłaaasssnnneeegggooo   rrrooozzzwwwooojjjuuu,,,    

444)))   mmmoootttyyywwwooowwwaaannniiieee   uuuccczzznnniiiaaa   dddooo   dddaaalllssszzzyyyccchhh   pppooossstttęęępppóóówww   www   nnnaaauuuccceee   iii    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiuuu;;;   dddooossstttaaarrrccczzzaaannniiieee   rrrooodddzzziiicccooommm   iii    

nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllooommm   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    ooo   pppooossstttęęępppaaaccchhh   iii    tttrrruuudddnnnooośśśccciiiaaaccchhh   www   nnnaaauuuccceee   iii    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiuuu   uuuccczzznnniiiaaa   ooorrraaazzz   ooo   

ssszzzccczzzeeegggóóólllnnnyyyccchhh   uuuzzzdddooolllnnniiieeennniiiaaaccchhh   uuuccczzznnniiiaaa,,,    

555)))   uuummmooożżżllliiiwwwiiieeennniiieee   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllooommm   dddooossskkkooonnnaaallleeennniiiaaa   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjiii    iii    mmmeeetttoooddd   ppprrraaacccyyy   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo---

wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzeeejjj...    

333...    OOOccceeennniiiaaannniiieee   wwweeewwwnnnąąątttrrrzzzssszzzkkkooolllnnneee   ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee:::   

111)))   fffooorrrmmmuuułłłooowwwaaannniiieee   ppprrrzzzeeezzz   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    wwwyyymmmaaagggaaańńń    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   nnniiieeezzzbbbęęędddnnnyyyccchhh   dddooo   oootttrrrzzzyyymmmaaannniiiaaa   ppprrrzzzeeezzz   

uuuccczzznnniiiaaa   pppooossszzzccczzzeeegggóóólllnnnyyyccchhh   śśśrrróóódddrrroooccczzznnnyyyccchhh   iii    rrroooccczzznnnyyyccchhh,,,    uuussstttaaalllaaannniiieee   kkkrrryyyttteeerrriiióóówww   oooccceeennniiiaaannniiiaaa   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa,,,    

uuussstttaaalllaaannniiieee   oooccceeennn   bbbiiieeeżżżąąącccyyyccchhh   iii    śśśrrróóódddrrroooccczzznnnyyyccchhh   oooccceeennn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   zzz   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   iii    dddooodddaaatttkkkooowwwyyyccchhh   

zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   ooorrraaazzz   śśśrrróóódddrrroooccczzznnneeejjj   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa,,,    ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaannniiieee   

eeegggzzzaaammmiiinnnóóówww   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    uuussstttaaalllaaannniiieee   rrroooccczzznnnyyyccchhh   oooccceeennn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   zzz   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   iii    

dddooodddaaatttkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   ooorrraaazzz   rrroooccczzznnneeejjj    oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa,,,    uuussstttaaalllaaannniiieee   

wwwaaarrruuunnnkkkóóówww   iii    tttrrryyybbbuuu   oootttrrrzzzyyymmmaaannniiiaaa   wwwyyyżżżssszzzyyyccchhh   nnniiiżżż   ppprrrzzzeeewwwiiidddyyywwwaaannneee   rrroooccczzznnnyyyccchhh   oooccceeennn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   zzz   zzzaaajjjęęęććć    

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   ooorrraaazzz   rrroooccczzznnneeejjj   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa,,,    



222)))   uuussstttaaalllaaannniiieee   wwwaaarrruuunnnkkkóóówww   iii    ssspppooosssooobbbuuu   ppprrrzzzeeekkkaaazzzyyywwwaaannniiiaaa   rrrooodddzzziiicccooommm   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    ooo   pppooossstttęęępppaaaccchhh   iii    tttrrruuudddnnnooośśśccciiiaaaccchhh   www   

nnnaaauuuccceee   iii    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiuuu   uuuccczzznnniiiaaa   ooorrraaazzz   ooo   ssszzzccczzzeeegggóóólllnnnyyyccchhh   uuuzzzdddooolllnnniiieeennniiiaaaccchhh   uuuccczzznnniiiaaa...    

444...    WWW   oooccceeennniiiaaannniiiuuu   wwweeewwwnnnąąątttrrrzzzssszzzkkkooolllnnnyyymmm   ooobbbooowwwiiiąąązzzuuujjjeee   pppooonnniiiżżżssszzzaaa,,,    666---ssstttooopppnnniiiooowwwaaa   ssskkkaaalllaaa   oooccceeennn:::   

111)))   oooccceeennnyyy   zzzaaapppiiisssyyywwwaaannneee   sssąąą    sssłłłooowwwnnniiieee,,,    cccyyyfffrrrąąą    llluuubbb   ssskkkrrróóóttteeemmm:::   

aaa)))   ssstttooopppiiieeeńńń       ccceeellluuujjjąąącccyyy   666      ccceeelll...    

bbb)))   ssstttooopppiiieeeńńń       bbbaaarrrdddzzzooo   dddooobbbrrryyy      555      bbbdddbbb...   

ccc)))   ssstttooopppiiieeeńńń       dddooobbbrrryyy                                          444      dddbbb...   

ddd)))   ssstttooopppiiieeeńńń       dddooossstttaaattteeeccczzznnnyyy      333      dddsssttt ...    

eee)))   ssstttooopppiiieeeńńń       dddooopppuuussszzzccczzzaaajjjąąącccyyy   222      dddoooppp...   

fff )))   ssstttooopppiiieeeńńń       nnniiieeedddooossstttaaattteeeccczzznnnyyy   111      nnndddsssttt ...    

222)))      bbbiiieeeżżżąąąccceee   oooccceeennnyyy   uuuccczzznnniiiaaa   mmmooożżżnnnaaa   nnnoootttooowwwaaaććć ,,,    ssstttooosssuuujjjąąąccc   zzznnnaaakkkiii   pppllluuusss   „„„+++”””    iii   mmmiiinnnuuusss   „„„–––”””,,,   

333)))   uuussstttaaalllooonnneee   ppprrrzzzeeezzz   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa   oooccceeennnyyy   bbbiiieeeżżżąąąccceee   wwwpppiiisssyyywwwaaannneee   sssąąą    dddooo   dddzzziiieeennnnnniiikkkaaa   llleeekkkcccyyyjjjnnneeegggooo,,,    

444)))   oooccceeennnyyy   śśśrrróóódddrrroooccczzznnneee   iii    rrroooccczzznnneee   wwwpppiiisssuuujjjeee   sssiiięęę    dddooo   dddoookkkuuummmeeennntttaaacccjjjiii    ssszzzkkkooolllnnneeejjj   www   pppeeełłłnnnyyymmm   bbbrrrzzzmmmiiieeennniiiuuu   (((bbbeeezzz   

ssskkkrrróóótttóóówww))),,,    

555)))   ppprrrzzzyyy   oooccceeennniiiaaannniiiuuu   ppprrraaaccc   pppiiissseeemmmnnnyyyccchhh   ssstttooosssuuujjjeee   sssiiięęę    kkkrrryyyttteeerrriiiaaa   ppprrroooccceeennntttooowwweee,,,    ppprrrzzzeeellliiiccczzzooonnneee   nnnaaa   oooccceeennnyyy   wwweeedddłłłuuuggg   

nnnaaassstttęęępppuuujjjąąąccceeejjj   ssskkkaaallliii:::    

aaa)))                              OOOccceeennnaaa                                                         

                                                         NNNiiieeedddooossstttaaattteeeccczzznnnaaa                        000   ---    222999%%%      

DDDooopppuuussszzzccczzzaaajjjąąącccaaa                        333000   ---   444999%%%   

DDDooossstttaaattteeeccczzznnnaaa                                    555000   ---    777444%%%   

DDDooobbbrrraaa                                                                  777555   ---   999000%%%   

                                                         BBBaaarrrdddzzzooo   dddooobbbrrraaa                              999000   ---   999555%%%      

                                                         CCCeeellluuujjjąąącccaaa                                                      999666   ---    111000000%%%   
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IIInnnfffooorrrmmmooowwwaaannniiieee   ooo   oooccceeennnaaaccchhh   

111...    NNNaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee   nnnaaa   pppoooccczzząąątttkkkuuu   kkkaaażżżdddeeegggooo   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo   iiinnnfffooorrrmmmuuujjjąąą    uuuccczzznnniiióóówww   ooorrraaazzz   iiiccchhh   rrrooodddzzziiicccóóówww   ooo:::    

111)))    wwwyyymmmaaagggaaannniiiaaaccchhh   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   nnniiieeezzzbbbęęędddnnnyyyccchhh   dddooo   uuuzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   pppooossszzzccczzzeeegggóóólllnnnyyyccchhh   oooccceeennn   

kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   śśśrrróóódddrrroooccczzznnnyyyccchhh   iii    rrroooccczzznnnyyyccchhh   zzz   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   iii    dddooodddaaatttkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   wwwyyynnniiikkkaaajjjąąącccyyyccchhh   zzz   rrreeeaaallliiizzzooowwwaaannneeegggooo   ppprrrzzzeeezzz   sssiiieeebbbiiieee   ppprrrooogggrrraaammmuuu   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa,,,    

222)))    ssspppooosssooobbbaaaccchhh   sssppprrraaawwwdddzzzaaannniiiaaa   ooosssiiiąąągggnnniiięęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   uuuccczzznnniiióóówww,,,    

333)))    wwwaaarrruuunnnkkkaaaccchhh   iii    tttrrryyybbbiiieee   uuuzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   wwwyyyżżżssszzzeeejjj   nnniiiżżż   ppprrrzzzeeewwwiiidddyyywwwaaannnaaa   rrroooccczzznnneeejjj    oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzz   

ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   iii    dddooodddaaatttkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh...   

222...    IIInnnfffooorrrmmmaaacccjjjeee,,,   ooo   kkktttóóórrryyyccchhh   jjjeeesssttt    mmmooowwwaaa   www   uuusssttt ...    111,,,    ppprrrzzzeeekkkaaazzzyyywwwaaannneee   sssąąą    www   fffooorrrmmmiiieee:::   

111)))    uuussstttnnneeegggooo   wwwyyyjjjaaaśśśnnniiieeennniiiaaa   uuuccczzznnniiiooommm   www   kkklllaaasssiiieee,,,    

222)))    uuussstttnnneeegggooo   wwwyyyjjjaaaśśśnnniiieeennniiiaaa   rrrooodddzzziiicccooommm   nnnaaa   pppiiieeerrrwwwssszzzyyymmm   zzzeeebbbrrraaannniiiuuu   www   dddaaannnyyymmm   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm   (((dddoootttyyyccczzzyyy   uuusssttt ...    

111   pppkkkttt   222   iii    333))),,,   

333...    FFFaaakkkttt   ppprrrzzzeeekkkaaazzzaaannniiiaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii ,,,    ooo   kkktttóóórrryyymmm   jjjeeesssttt    mmmooowwwaaa   www   uuusssttt ...    222,,,    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttuuu   

iii    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   kkklllaaasssyyy   dddoookkkuuummmeeennntttuuujjjąąą    zzzaaapppiiissseeemmm   www   dddzzziiieeennnnnniiikkkuuu   llleeekkkcccyyyjjjnnnyyymmm...    

444...    WWW   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   nnniiieeeooobbbeeecccnnnooośśśccciii   rrrooodddzzziiicccaaa   nnnaaa   zzzeeebbbrrraaannniiiuuu   mmmaaa   ooonnn   ooobbbooowwwiiiąąązzzeeekkk   ssskkkooonnntttaaakkktttooowwwaaaććć    sssiiięęę    

zzz   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccąąą    kkklllaaasssyyy   ccceeellleeemmm   uuuzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii ,,,   ooo   kkktttóóórrryyyccchhh   mmmooowwwaaa   www   uuusssttt ...    111...    
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111...    PPPooommmiiiaaarrr   ooosssiiiąąągggnnniiięęęććć    uuuccczzznnniiiaaa   ooodddbbbyyywwwaaa   sssiiięęę    zzzaaa   pppooommmooocccąąą    ppprrraaaccc   pppiiissseeemmmnnnyyyccchhh   iii    ooodddpppooowwwiiieeedddzzziii    uuussstttnnnyyyccchhh...    

222...    OOOccceeennnyyy   sssąąą    jjjaaawwwnnneee   zzzaaarrróóówwwnnnooo   dddlllaaa   uuuccczzznnniiiaaa,,,    jjjaaakkk   iii    dddlllaaa   jjjeeegggooo   rrrooodddzzziiicccóóówww...    

333...    WWWssszzzyyyssstttkkkiiieee   oooccceeennnyyy   mmmuuussszzząąą    bbbyyyććć    zzzaaarrreeejjjeeessstttrrrooowwwaaannneee   www   dddoookkkuuummmeeennntttaaacccjjjiii    ssszzzkkkooolllnnneeejjj...    

444...    FFFooorrrmmmaaammmiii   ppprrraaacccyyy   uuuccczzznnniiiaaa   pppooodddllleeegggaaajjjąąącccyyymmmiii   oooccceeennniiieee   sssąąą:::   

111)))    ppprrraaaccceee   pppiiissseeemmmnnneee:::    

aaa)))    kkkaaarrrtttkkkóóówwwkkkaaa   dddoootttyyyccczzząąącccaaa   mmmaaattteeerrriiiaaałłłuuu   zzz   tttrrrzzzeeeccchhh   ooossstttaaatttnnniiiccchhh   ttteeemmmaaatttóóówww   ;;;    nnniiieee   mmmuuusssiii    bbbyyyććć    

zzzaaapppooowwwiiiaaadddaaannnaaa,,,    

bbb)))    kkklllaaasssóóówwwkkkaaa   (((sssppprrraaawwwdddzzziiiaaannn)))   ooobbbeeejjjmmmuuujjjąąącccaaa   wwwiiięęękkkssszzząąą    pppaaarrrtttiiięęę    mmmaaattteeerrriiiaaałłłuuu   oookkkrrreeeśśślllooonnnąąą    ppprrrzzzeeezzz   

nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa   zzz   cccooo   nnnaaajjjmmmnnniiieeejjj    tttyyygggooodddnnniiiooowwwyyymmm   wwwyyyppprrrzzzeeedddzzzeeennniiieeemmm;;;   ttteeerrrmmmiiinnn   pppooowwwiiinnniiieeennn   bbbyyyććć    

ooodddnnnoootttooowwwaaannnyyy   www   dddzzziiieeennnnnniiikkkuuu   llleeekkkcccyyyjjjnnnyyymmm,,,    

ccc)))    ppprrraaacccaaa   iii    aaakkktttyyywwwnnnooośśśććć    nnnaaa   llleeekkkcccjjjiii ,,,   

ddd)))    ooodddpppooowwwiiieeedddźźź   uuussstttnnnaaa,,,    

eee)))    ppprrraaacccaaa   ppprrrooojjjeeekkktttooowwwaaa,,,    

fff )))   ppprrraaacccaaa   dddooommmooowwwaaa,,,    

ggg)))    ppprrrooowwwaaadddzzzeeennniiieee   dddoookkkuuummmeeennntttaaacccjjjiii    ppprrraaacccyyy   nnnaaa   llleeekkkcccjjjiii ,,,   

hhh)))    tttwwwóóórrrccczzzeee   rrrooozzzwwwiiiąąązzzyyywwwaaannniiieee   ppprrrooobbbllleeemmmóóówww...    

   

555...    SSSzzzkkkooołłłaaa   nnniiieee   uuudddzzziiieeelllaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    ooo   ooosssiiiąąągggnnniiięęęccciiiaaaccchhh   ooosssooobbbooommm   nnniiieeeuuuppprrraaawwwnnniiiooonnnyyymmm...    

666...    UUUccczzzeeeńńń    oooccceeennniiiaaannnyyy   jjjeeesssttt    sssyyysssttteeemmmaaatttyyyccczzznnniiieee...    

777...    UUUccczzzeeeńńń    mmmaaa   ooobbbooowwwiiiąąązzzeeekkk   bbbyyyććć    ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaannnyyy   nnnaaa   kkkaaażżżdddąąą    llleeekkkcccjjjęęę ...    



888...    WWW   uuuzzzaaasssaaadddnnniiiooonnnyyyccchhh   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkaaaccchhh   uuuccczzzeeeńńń    mmmooożżżeee   zzzgggłłłooosssiiiććć    nnnaaa   pppoooccczzząąątttkkkuuu   zzzaaajjjęęęććć    nnniiieeeppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaannniiieee   dddooo   

llleeekkkcccjjjiii ,,,    jjjeeeżżżeeellliii    dddooopppuuussszzzccczzzaaa   tttooo   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwwyyy   sssyyysssttteeemmm   oooccceeennniiiaaannniiiaaa...   

999...    PPPrrraaaccceee   pppiiissseeemmmnnneee   sssąąą    dddooo   wwwgggllląąąddduuu   zzzaaarrróóówwwnnnooo   uuuccczzznnniiiaaa,,,    jjjaaakkk   iii    jjjeeegggooo   rrrooodddzzziiicccóóówww...    

111000...    UUUccczzzeeeńńń    nnniiieeeooobbbeeecccnnnyyy   nnnaaa   llleeekkkcccjjjiii    zzzooobbbooowwwiiiąąązzzaaannnyyy   jjjeeesssttt    dddooo   nnnaaadddrrrooobbbiiieeennniiiaaa   mmmaaattteeerrriiiaaałłłuuu...   

111111...    ZZZaaasssaaadddyyy   pppoooppprrraaawwwiiiaaannniiiaaa   oooccceeennnyyy   nnneeegggaaatttyyywwwnnneeejjj   oookkkrrreeeśśślllaaajjjąąą    ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwweee   sssyyysssttteeemmmyyy   oooccceeennniiiaaannniiiaaa...    
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111...    NNNaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    jjjeeesssttt    zzzooobbbooowwwiiiąąązzzaaannnyyy,,,    nnnaaa   pppooodddssstttaaawwwiiieee   pppiiissseeemmmnnneeejjj   ooopppiiinnniiiiii    pppuuubbbllliiiccczzznnneeejjj   llluuubbb   nnniiieeepppuuubbbllliiiccczzznnneeejjj   pppooorrraaadddnnniii    

pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo---pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj,,,    www   tttyyymmm   pppooorrraaadddnnniii   ssspppeeecccjjjaaallliiissstttyyyccczzznnnyyyccchhh,,,    dddooossstttooosssooowwwaaaććć    wwwyyymmmaaagggaaannniiiaaa   

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee   dddooo   iiinnndddyyywwwiiiddduuuaaalllnnnyyyccchhh   pppoootttrrrzzzeeebbb   uuuccczzznnniiiaaa,,,    uuu   kkktttóóórrreeegggooo   ssstttwwwiiieeerrrdddzzzooonnnooo   dddeeefff iiicccyyytttyyy   rrrooozzzwwwooojjjooowwweee...    

222...    OOObbbnnniiiżżżeeennniiieee   wwwyyymmmaaagggaaańńń    mmmooożżżeee   nnnaaassstttąąąpppiiiććć    zzz   jjjeeedddnnneeegggooo   llluuubbb   wwwiiieeellluuu   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   ooobbbjjjęęętttyyyccchhh   ppprrrooogggrrraaammmeeemmm   

nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa...    

333...    WWW   uuuzzzaaasssaaadddnnniiiooonnnyyyccchhh   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkaaaccchhh   dddyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   zzzwwwaaalllnnniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   zzz   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    nnniiieeekkktttóóórrryyyccchhh   

ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   zzzeee   wwwzzzggglllęęęddduuu   nnnaaa   ssstttaaannn   zzzdddrrrooowwwiiiaaa,,,    ssspppeeecccyyyfff iiiccczzznnneee   tttrrruuudddnnnooośśśccciii   www   uuuccczzzeeennniiiuuu   

sssiiięęę ,,,    nnniiieeepppeeełłłnnnooosssppprrraaawwwnnnooośśśććć ,,,    pppooosssiiiaaadddaaannneee   kkkwwwaaallliiifff iiikkkaaacccjjjeee   llluuubbb   zzzrrreeeaaallliiizzzooowwwaaannniiieee   dddaaannnyyyccchhh   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   nnnaaa   wwwccczzzeeeśśśnnniiieeejjjssszzzyyymmm   eeetttaaapppiiieee   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyymmm...       

444...    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   zzzwwwaaalllnnniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   zzz   wwwyyykkkooonnnyyywwwaaannniiiaaa   oookkkrrreeeśśślllooonnnyyyccchhh   ćććwwwiiiccczzzeeeńńń    fff iiizzzyyyccczzznnnyyyccchhh   nnnaaa   zzzaaajjjęęęccciiiaaaccchhh   

wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   fff iiizzzyyyccczzznnneeegggooo,,,    nnnaaa   pppooodddssstttaaawwwiiieee   ooopppiiinnniiiiii    ooo   ooogggrrraaannniiiccczzzooonnnyyyccchhh   mmmooożżżllliiiwwwooośśśccciiiaaaccchhh   wwwyyykkkooonnnyyywwwaaannniiiaaa   ppprrrzzzeeezzz   

uuuccczzznnniiiaaa   tttyyyccchhh   ćććwwwiiiccczzzeeeńńń    wwwyyydddaaannneeejjj    ppprrrzzzeeezzz   llleeekkkaaarrrzzzaaa,,,    nnnaaa   ccczzzaaasss   oookkkrrreeeśśślllooonnnyyy   www   ttteeejjj    ooopppiiinnniiiiii ...   

555...    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   zzzwwwaaalllnnniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   zzz   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    zzzaaajjjęęęććć    wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   fff iiizzzyyyccczzznnneeegggooo,,,    zzzaaajjjęęęććć    kkkooommmpppuuuttteeerrrooowwwyyyccchhh   

llluuubbb   iiinnnfffooorrrmmmaaatttyyykkkiii,,,    nnnaaa   pppooodddssstttaaawwwiiieee   ooopppiiinnniiiiii    ooo   bbbrrraaakkkuuu   mmmooożżżllliiiwwwooośśśccciii   uuuccczzzeeessstttnnniiiccczzzeeennniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   www   tttyyyccchhh   zzzaaajjjęęęccciiiaaaccchhh   

wwwyyydddaaannneeejjj   ppprrrzzzeeezzz   llleeekkkaaarrrzzzaaa,,,    nnnaaa   ccczzzaaasss   oookkkrrreeeśśślllooonnnyyy   www   ttteeejjj    ooopppiiinnniiiiii ...   

666...    JJJeeeżżżeeellliii    oookkkrrreeesss   zzzwwwooolllnnniiieeennniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   zzz   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    zzzaaajjjęęęććć ,,,    ooo   kkktttóóórrryyyccchhh   mmmooowwwaaa   www   uuusssttt ...    555,,,    uuunnniiieeemmmooożżżllliiiwwwiiiaaa   

uuussstttaaallleeennniiieee   śśśrrróóódddrrroooccczzznnneeejjj   llluuubbb   rrroooccczzznnneeejjj   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj,,,    www   dddoookkkuuummmeeennntttaaacccjjjiii    ppprrrzzzeeebbbiiieeeggguuu   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   

zzzaaammmiiiaaasssttt    oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   wwwpppiiisssuuujjjeee   sssiiięęę    „„„zzzwwwooolllnnniiiooonnnyyy”””    aaalllbbbooo   „„„zzzwwwooolllnnniiiooonnnaaa””” ...    

777...    PPPrrrzzzyyy   uuussstttaaalllaaannniiiuuu   oooccceeennn   zzz   wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   fff iiizzzyyyccczzznnneeegggooo,,,    ttteeeccchhhnnniiikkkiii ,,,    ppplllaaassstttyyykkkiii,,,    zzzaaajjjęęęććć    aaarrrtttyyyssstttyyyccczzznnnyyyccchhh         iii    mmmuuuzzzyyykkkiii    

nnnaaallleeeżżżyyy   www   ssszzzccczzzeeegggóóólllnnnooośśśccciii   bbbrrraaaććć    pppoooddd   uuuwwwaaagggęęę    wwwyyysssiiiłłłeeekkk   wwwkkkłłłaaadddaaannnyyy   ppprrrzzzeeezzz   uuuccczzznnniiiaaa      www   wwwyyywwwiiiąąązzzyyywwwaaannniiieee   sssiiięęę    zzz   

ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkóóówww   wwwyyynnniiikkkaaajjjąąącccyyyccchhh   zzzeee   ssspppeeecccyyyfff iiikkkiii    tttyyyccchhh   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttóóówww,,,    aaa      www   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   fff iiizzzyyyccczzznnneeegggooo   

tttaaakkkżżżeee   sssyyysssttteeemmmaaatttyyyccczzznnnooośśśccciii   uuudddzzziiiaaałłłuuu   uuuccczzznnniiiaaa   www   zzzaaajjjęęęccciiiaaaccchhh   ooorrraaazzz   aaakkktttyyywwwnnnooośśśććć    uuuccczzznnniiiaaa   www   dddzzziiiaaałłłaaannniiiaaaccchhh   

pppooodddeeejjjmmmooowwwaaannnyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   ssszzzkkkooołłłęęę    nnnaaa   rrrzzzeeeccczzz   kkkuuullltttuuurrryyy   fff iiizzzyyyccczzznnneeejjj...    

888...    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    nnnaaa   wwwnnniiiooossseeekkk   rrrooodddzzziiicccóóówww   aaalllbbbooo   pppeeełłłnnnooollleeetttnnniiieeegggooo   uuuccczzznnniiiaaa   ooorrraaazzz   nnnaaa   pppooodddssstttaaawwwiiieee   ooopppiiinnniiiiii    

pppooorrraaadddnnniii   pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj,,,    www   tttyyymmm   pppooorrraaadddnnniii   ssspppeeecccjjjaaallliiissstttyyyccczzznnneeejjj,,,    zzzwwwaaalllnnniiiaaa   dddooo   kkkooońńńcccaaa   dddaaannneeegggooo   

eeetttaaapppuuu   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneeegggooo   uuuccczzznnniiiaaa   zzz   wwwaaadddąąą    sssłłłuuuccchhhuuu,,,    zzz   gggłłłęęębbboookkkąąą    dddyyysssllleeekkksssjjjąąą    rrrooozzzwwwooojjjooowwwąąą ,,,    zzz      aaafffaaazzzjjjąąą ,,,   zzz   nnniiieeepppeeełłłnnnooo---   



sssppprrraaawwwnnnooośśśccciiiaaammmiii   sssppprrrzzzęęężżżooonnnyyymmmiii   llluuubbb   aaauuutttyyyzzzmmmeeemmm,,,    www   tttyyymmm   zzz   zzzeeessspppooołłłeeemmm   AAAssspppeeerrrgggeeerrraaa,,,    zzz   nnnaaauuukkkiii   dddrrruuugggiiieeegggooo   jjjęęęzzzyyykkkaaa   

ooobbbccceeegggooo   nnnooowwwooożżżyyytttnnneeegggooo...    

999...   WWW   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   zzzwwwooolllnnniiieeennniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   zzz   nnnaaauuukkkiii   dddrrruuugggiiieeegggooo   jjjęęęzzzyyykkkaaa   ooobbbccceeegggooo   nnnooowwwooożżżyyytttnnneeegggooo                                                                                    

www   dddoookkkuuummmeeennntttaaacccjjjiii    ppprrrzzzeeebbbiiieeeggguuu   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   wwwpppiiisssuuujjjeee   sssiiięęę    „„„zzzwwwooolllnnniiiooonnnyyy”””    aaalllbbbooo   „„„zzzwwwooolllnnniiiooonnnaaa””” ...    

111000...    UUUccczzznnniiiooowwwiiieee   gggiiimmmnnnaaazzzjjjuuummm   bbbiiiooorrrąąą    uuudddzzziiiaaałłł    www   rrreeeaaallliii zzzaaacccjjjiii    ppprrrooojjjeeekkktttuuu      eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneeegggooo...   

111111...    ZZZaaakkkrrreeesss   ppprrrooojjjeeekkktttuuu   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneeegggooo   mmmooożżżeee   dddoootttyyyccczzzyyyććć    wwwyyybbbrrraaannnyyyccchhh   tttrrreeeśśśccciii   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   oookkkrrreeeśśślllooonnnyyyccchhh                                                   

www   pppooodddssstttaaawwwiiieee   ppprrrooogggrrraaammmooowwweeejjj   kkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa   ooogggóóólllnnneeegggooo   llluuubbb   wwwyyykkkrrraaaccczzzaaaććć    pppooozzzaaa   ttteee   tttrrreeeśśśccciii...    

111222...    UUUdddzzziiiaaałłł    uuuccczzznnniiiaaa   www   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    ppprrrooojjjeeekkktttuuu   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneeegggooo   uuuwwwzzzggglllęęędddnnniiiaaa   sssiiięęę    www   kkkrrryyyttteeerrriiiaaaccchhh   oooccceeennniiiaaannniiiaaa   

zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa...       

111333...    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   mmmooożżżeee   zzzwwwooolllnnniiiććć    uuuccczzznnniiiaaa   zzz   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    ppprrrooojjjeeekkktttuuu   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneeegggooo   www   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkaaaccchhh   

uuunnniiieeemmmooożżżllliiiwwwiiiaaajjjąąącccyyyccchhh   uuudddzzziiiaaałłł    uuuccczzznnniiiaaa   www   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    ttteeegggooo   ppprrrooojjjeeekkktttuuu...       

111444...    WWW   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   zzzwwwooolllnnniiieeennniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   zzz   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    ppprrrooojjjeeekkktttuuu   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneeegggooo   nnnaaa   śśśwwwiiiaaadddeeeccctttwwwiiieee   uuukkkooońńńccczzzeeennniiiaaa   

gggiiimmmnnnaaazzzjjjuuummm   www   mmmiiieeejjjssscccuuu   ppprrrzzzeeezzznnnaaaccczzzooonnnyyymmm   nnnaaa   wwwpppiiisssaaannniiieee   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    ooo   uuudddzzziiiaaallleee   uuuccczzznnniiiaaa   www   rrreeeaaallliii zzzaaacccjjjiii    ppprrrooojjjeeekkktttuuu   

wwwpppiiisssuuujjjeee   sssiiięęę    „„„zzzwwwooolllnnniiiooonnnyyy”””    aaalllbbbooo   „„„zzzwwwooolllnnniiiooonnnaaa””” ...    

   

§§§   666777ggg   

KKKlllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjaaa   śśśrrróóódddrrroooccczzznnnaaa   iii    rrroooccczzznnnaaa   

   

111...    KKKlllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjaaa   śśśrrróóódddrrroooccczzznnnaaa   pppooollleeegggaaa   nnnaaa   oookkkrrreeesssooowwwyyymmm   pppooodddsssuuummmooowwwaaannniiiuuu   ooosssiiiąąągggnnniiięęęććć    uuuccczzznnniiiaaa   zzz   zzzaaajjjęęęććć    

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   iii    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   ooorrraaazzz   uuussstttaaallleeennniiiuuu   śśśrrróóódddrrroooccczzznnnyyyccchhh   oooccceeennn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   zzz   tttyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    iii    

śśśrrróóódddrrroooccczzznnneeejjj   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa...       

222...    KKKlllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjęęę    śśśrrróóódddrrroooccczzznnnaaa   uuuccczzznnniiióóówww   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaa   sssiiięęę    rrraaazzz   www   ccciiiąąąggguuu   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo...       

KKKlllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjaaa   rrroooccczzznnnaaa   pppooollleeegggaaa   nnnaaa   pppooodddsssuuummmooowwwaaannniiiuuu   ooosssiiiąąągggnnniiięęęććć    uuuccczzznnniiiaaa   zzz   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh                                                                  

iii    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   www   dddaaannnyyymmm   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm   ooorrraaazzz   uuussstttaaallleeennniiiuuu   rrroooccczzznnnyyyccchhh   oooccceeennn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh                                                                     

zzz   tttyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    iii    rrroooccczzznnneeejjj   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa...   

222...    OOOccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneee   uuussstttaaalllaaajjjąąą    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee   ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee,,,    aaa   śśśrrróóódddrrroooccczzznnnąąą       

iii    rrroooccczzznnnąąą    oooccceeennnęęę    kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnąąą    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   –––    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   oooddddddzzziiiaaałłłuuu   pppooo   zzzaaasssiiięęęgggnnniiięęęccciiiuuu   ooopppiiinnniiiiii    

nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii ,,,    uuuccczzznnniiióóówww   dddaaannneeegggooo   oooddddddzzziiiaaałłłuuu   ooorrraaazzz   oooccceeennniiiaaannneeegggooo   uuuccczzznnniiiaaa...       

444...    NNNaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee   ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   pppooossszzzccczzzeeegggóóólllnnneee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee   sssąąą    zzzooobbbooowwwiiiąąązzzaaannniii    pppoooiiinnnfffooorrrmmmooowwwaaaććć    uuuccczzznnniiiaaa   

ooo   ppprrrzzzeeewwwiiidddyyywwwaaannnyyyccchhh   dddlllaaa   nnniiieeegggooo   śśśrrróóódddrrroooccczzznnnyyyccchhh///rrroooccczzznnnyyyccchhh   oooccceeennnaaaccchhh   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   zzz   zzzaaajjjęęęććć    

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   cccooo   nnnaaajjjmmmnnniiieeejjj    nnnaaa   tttyyydddzzziiieeeńńń    ppprrrzzzeeeddd   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyymmm   zzzeeebbbrrraaannniiieeemmm   pppllleeennnaaarrrnnnyyymmm   rrraaadddyyy   

pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj...    



555...    UUUccczzzeeeńńń    llluuubbb   jjjeeegggooo   rrrooodddzzziiiccceee   mmmooogggąąą    zzzgggłłłooosssiiiććć    zzzaaassstttrrrzzzeeeżżżeeennniiiaaa   dddooo   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    jjjeeeżżżeeellliii    uuuzzznnnaaajjjąąą ,,,    żżżeee   rrroooccczzznnnaaa   

oooccceeennnaaa   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnaaa   zzz   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   llluuubbb   rrroooccczzznnnaaa   oooccceeennnaaa   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnaaa   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   zzzooossstttaaałłłyyy   

uuussstttaaalllooonnneee   nnniiieeezzzgggooodddnnniiieee   zzz   ppprrrzzzeeepppiiisssaaammmiii   dddoootttyyyccczzząąącccyyymmmiii   tttrrryyybbbuuu   uuussstttaaalllaaannniiiaaa   tttyyyccchhh   oooccceeennn...      

666...    ZZZaaassstttrrrzzzeeeżżżeeennniiiaaa   zzzgggłłłaaassszzzaaa   sssiiięęę    nnniiieee   pppóóóźźźnnniiieeejjj    jjjeeedddnnnaaakkk   nnniiiżżż   www   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   dddwwwóóóccchhh   dddnnniii   rrrooobbboooccczzzyyyccchhh   oooddd   dddnnniiiaaa   

zzzaaakkkooońńńccczzzeeennniiiaaa   rrroooccczzznnnyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo   ---    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh...    

777...    WWW   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   ssstttwwwiiieeerrrdddzzzeeennniiiaaa,,,    żżżeee   rrroooccczzznnnaaa   oooccceeennnaaa   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnaaa   zzz   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   llluuubbb   rrroooccczzznnnaaa   

oooccceeennnaaa   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnaaa   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   zzzooossstttaaałłłyyy   uuussstttaaalllooonnneee   nnniiieeezzzgggooodddnnniiieee   zzz   ppprrrzzzeeepppiiisssaaammmiii   dddoootttyyyccczzząąącccyyymmmiii   tttrrryyybbbuuu   

uuussstttaaalllaaannniiiaaa   tttyyyccchhh   oooccceeennn,,,    dddyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   pppooowwwooołłłuuujjjeee   kkkooommmiiisssjjjęęę ,,,    kkktttóóórrraaa:::   

111)))   www   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   rrroooccczzznnneeejjj   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzz   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   –––    ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaa   sssppprrraaawwwdddzzziiiaaannn   

wwwiiiaaadddooommmooośśśccciii   iii    uuummmiiieeejjjęęętttnnnooośśśccciii   uuuccczzznnniiiaaa   ooorrraaazzz   uuussstttaaalllaaa   rrroooccczzznnnąąą    oooccceeennnęęę    kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnąąą    zzz   dddaaannnyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    

222)))   www   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   rrroooccczzznnneeejjj    oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   –––    uuussstttaaalllaaa   rrroooccczzznnnąąą    oooccceeennnęęę    kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnąąą    

zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa...    

888...    UUUssstttaaalllooonnnaaa   ppprrrzzzeeezzz   kkkooommmiiisssjjjęęę    rrroooccczzznnnaaa   oooccceeennnaaa   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnaaa   zzz   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   ooorrraaazzz   rrroooccczzznnnaaa   oooccceeennnaaa   

kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnaaa   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   nnniiieee   mmmooożżżeee   bbbyyyććć    nnniiiżżżssszzzaaa   oooddd   uuussstttaaalllooonnneeejjj   wwwccczzzeeeśśśnnniiieeejjj    oooccceeennnyyy...    

999...    WWW   ssskkkłłłaaaddd   kkkooommmiiisssjjjiii    uuussstttaaalllaaajjjąąąccceeejjj   rrroooccczzznnnąąą    oooccceeennnęęę    kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnąąą    zzz   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   wwwccchhhooodddzzząąą:::    

111)))   dddyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   aaalllbbbooo   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    wwwyyyzzznnnaaaccczzzooonnnyyy   ppprrrzzzeeezzz   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy   –––    jjjaaakkkooo   ppprrrzzzeeewwwooodddnnniiiccczzząąącccyyy   

kkkooommmiiisssjjjiii ,,,    

222)))   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   oooddddddzzziiiaaałłłuuu,,,    

333)))   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee   www   dddaaannnyyymmm   oooddddddzzziiiaaallleee,,,    

444)))   pppeeedddaaagggoooggg,,,   

555)))   pppsssyyyccchhhooollloooggg,,,   

666)))   ppprrrzzzeeedddssstttaaawwwiiiccciiieeelll    sssaaammmooorrrzzząąąddduuu   uuuccczzznnniiiooowwwssskkkiiieeegggooo,,,    

777)))   ppprrrzzzeeedddssstttaaawwwiiiccciiieeelll    rrraaadddyyy   rrrooodddzzziiicccóóówww...    

888...    JJJeeeśśśllliii    www   wwwyyynnniiikkkuuu   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjiii    śśśrrróóódddrrroooccczzznnneeejjj///rrroooccczzznnneeejjj   ssstttwwwiiieeerrrdddzzzooonnnooo,,,    żżżeee   pppooozzziiiooommm   ooosssiiiąąągggnnniiięęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   

uuuccczzznnniiiaaa   uuunnniiieeemmmooożżżllliiiwwwiiiaaa   llluuubbb   uuutttrrruuudddnnniiiaaa   uuuccczzznnniiiooowwwiii   kkkooonnntttyyynnnuuuooowwwaaannniiieee   nnnaaauuukkkiii   www   kkklllaaasssiiieee   ppprrrooogggrrraaammmooowwwooo   wwwyyyżżżssszzzeeejjj    

(((ssseeemmmeeessstttrrrzzzeee   ppprrrooogggrrraaammmooowwwooo   wwwyyyżżżssszzzyyymmm))),,,    ssszzzkkkooołłłaaa   pppooowwwiiinnnnnnaaa   www   mmmiiiaaarrręęę    mmmooożżżllliiiwwwooośśśccciii   ssstttwwwooorrrzzzyyyććć    uuuccczzznnniiiooowwwiii    

ssszzzaaannnsssęęę    uuuzzzuuupppeeełłłnnniiieeennniiiaaa   bbbrrraaakkkóóówww...                                                                               

   

999...    WWW   ccciiiąąąggguuu   pppiiieeerrrwwwssszzzeeegggooo   tttyyygggooodddnnniiiaaa   dddrrruuugggiiieeegggooo   ssseeemmmeeessstttrrruuu   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    oooppprrraaacccooowwwuuujjjeee   pppiiissseeemmmnnnyyy   wwwyyykkkaaazzz   tttrrreeeśśśccciii   iii    

uuummmiiieeejjjęęętttnnnooośśśccciii    ppprrrooogggrrraaammmooowwwyyyccchhh   kkkooonnniiieeeccczzznnnyyyccchhh   dddooo   uuuzzzuuupppeeełłłnnniiieeennniiiaaa   ppprrrzzzeeezzz   uuuccczzznnniiiaaa...    

   

111000...    WWW   pppooorrrooozzzuuummmiiieeennniiiuuu   zzz   uuuccczzznnniiieeemmm   uuussstttaaalllaaa   hhhaaarrrmmmooonnnooogggrrraaammm   jjjeeegggooo   ppprrraaacccyyy   iii    ssspppooosssóóóbbb   kkkooonnntttrrrooolllooowwwaaannniiiaaa   pppooossstttęęępppóóówww...    

   

111111...    UUUccczzzeeeńńń    zzzooobbbooowwwiiiąąązzzaaannnyyy   jjjeeesssttt    uuuzzzuuupppeeełłłnnniiiććć    bbbrrraaakkkiii   dddooo   kkkooońńńcccaaa   mmmaaarrrcccaaa   dddaaannneeegggooo   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo...       

   

111222...    NNNiiieee   uuuzzzuuupppeeełłłnnniiieeennniiieee   bbbrrraaakkkóóówww   www   wwwyyyzzznnnaaaccczzzooonnnyyymmm   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   mmmooożżżeee   ssskkkuuutttkkkooowwwaaaććć    oooccceeennnyyy   nnniiieeedddooossstttaaattteeeccczzznnneeejjj    

kkkooońńńcccooowwwooorrroooccczzznnneeejjj...       

   



111333...    OOOccceeennnęęę    ssseeemmmeeessstttrrraaalllnnnąąą    (((kkkooońńńcccooowwwooorrroooccczzznnnąąą)))    wwwyyyssstttaaawwwiiiaaa   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    nnnaaajjjpppóóóźźźnnniiieeejjj    nnnaaa   333   dddnnniii   ppprrrzzzeeeddd   ttteeerrrmmmiiinnneeemmm   

rrraaadddyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   ssseeemmmeeessstttrrraaalllnnneeejjj   (((kkkooońńńcccooowwwooorrroooccczzznnneeejjj ))) ...   

   

111444...    OOO   zzzaaagggrrrooożżżeeennniiiuuu   oooccceeennnąąą    nnniiieeedddooossstttaaattteeeccczzznnnąąą    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    dddaaannnyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   iiinnnfffooorrrmmmuuujjjeee   uuuccczzznnniiiaaa   iii    

jjjeeegggooo   rrrooodddzzziiicccóóówww   (((ppprrraaawwwnnnyyyccchhh   ooopppiiieeekkkuuunnnóóówww)))   ooorrraaazzz   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccęęę    kkklllaaasssyyy   nnnaaa   mmmiiieeesssiiiąąąccc   ppprrrzzzeeeddd   pppooosssiiieeedddzzzeeennniiieeemmm   

rrraaadddyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj...    

   

111555...    WWWyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   kkklllaaasssyyy   pppooowwwiiiaaadddaaammmiiiaaa   pppiiissseeemmmnnniiieee   rrrooodddzzziiicccóóówww   (((ppprrraaawwwnnnyyyccchhh   ooopppiiieeekkkuuunnnóóówww)))      ooo   zzzaaagggrrrooożżżeeennniiiuuu   

oooccceeennnaaa   nnniiieeedddooossstttaaattteeeccczzznnnąąą ...    

   

111666...    PPPrrrzzzeeeddd   kkkooońńńcccooowwwooorrroooccczzznnnyyymmm   (((ssseeemmmeeessstttrrraaalllnnnyyymmm)))   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyymmm   pppooosssiiieeedddzzzeeennniiieeemmm   rrraaadddyyy   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj    

pppooossszzzccczzzeeegggóóólllnnniii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee   ooorrraaazzz   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   sssąąą    ooobbbooowwwiiiąąązzzaaannniii   pppoooiiinnnfffooorrrmmmooowwwaaaććć    uuuccczzznnniiiaaa   iii    jjjeeegggooo   

rrrooodddzzziiicccóóówww   (((ppprrraaawwwnnnyyyccchhh   ooopppiiieeekkkuuunnnóóówww)))   ooo      ppprrrzzzeeewwwiiidddyyywwwaaannnyyyccchhh   dddlllaaa   nnniiieeegggooo   oooccceeennnaaaccchhh   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   zzz   

zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh...       

   

111777...    WWWyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   kkklllaaasssyyy   nnnaaa   555   dddnnniii   rrrooobbboooccczzzyyyccchhh   ppprrrzzzeeeddd   ttteeerrrmmmiiinnneeemmm   rrraaadddyyy   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj   ppprrrzzzeeekkkaaazzzuuujjjeee   

uuuccczzznnniiiooowwwiii   pppiiissseeemmmnnnąąą    iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjęęę    zzz   ppprrrooopppooonnnooowwwaaannnyyymmmiii   oooccceeennnaaammmiii   zzz   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   iii    zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    

nnnaaatttooommmiiiaaasssttt    rrrooodddzzziiiccceee   pppooośśśwwwiiiaaadddccczzzaaajjjąąą    ssswwwoooiiimmm   pppooodddpppiiissseeemmm,,,    iiiżżż   zzzaaapppooozzznnnaaallliii    sssiiięęę    zzz      oooccceeennnaaammmiii...   

   

111888...    OOOccceeennnyyy   bbbiiieeeżżżąąąccceee   ooorrraaazzz   śśśrrróóódddrrroooccczzznnneee   iii    rrroooccczzznnneee   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneee   zzz   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   dddlllaaa   uuuccczzznnniiióóówww   

zzz   nnniiieeepppeeełłłnnnooosssppprrraaawwwnnnooośśśccciiiąąą    uuummmyyysssłłłooowwwąąą    www   ssstttooopppnnniiiuuu   uuummmiiiaaarrrkkkooowwwaaannnyyymmm   llluuubbb   zzznnnaaaccczzznnnyyymmm      sssąąą    oooccceeennnaaammmiii    

ooopppiiisssooowwwyyymmmiii...    

   

§§§   666777hhh   

EEEgggzzzaaammmiiinnn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyy   

111...    UUUccczzzeeeńńń    mmmooożżżeee   nnniiieee   bbbyyyććć    kkklllaaasssyyyfff iiikkkooowwwaaannnyyy   zzz   jjjeeedddnnneeegggooo,,,    kkkiiilllkkkuuu   aaalllbbbooo   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    jjjeeeżżżeeellliii    

bbbrrraaakkk   jjjeeesssttt    pppooodddssstttaaawww   dddooo   uuussstttaaallleeennniiiaaa   śśśrrróóódddrrroooccczzznnneeejjj   llluuubbb   rrroooccczzznnneeejjj   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzz   pppooowwwoooddduuu   

nnniiieeeooobbbeeecccnnnooośśśccciii   uuuccczzznnniiiaaa   nnnaaa   tttyyyccchhh   zzzaaajjjęęęccciiiaaaccchhh   ppprrrzzzeeekkkrrraaaccczzzaaajjjąąąccceeejjj   pppooołłłooowwwęęę    ccczzzaaasssuuu   ppprrrzzzeeezzznnnaaaccczzzooonnneeegggooo   nnnaaa   ttteee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   

ooodddpppooowwwiiieeedddnnniiiooo   www   oookkkrrreeesssiiieee   llluuubbb   ssseeemmmeeessstttrrrzzzeee,,,    zzzaaa   kkktttóóórrryyy   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaannnaaa   jjjeeesssttt    kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjaaa...       

222...    UUUccczzzeeeńńń    nnniiieeekkklllaaasssyyyfff iiikkkooowwwaaannnyyy   zzz   pppooowwwoooddduuu   uuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiooonnneeejjj   nnniiieeeooobbbeeecccnnnooośśśccciii   mmmooożżżeee   zzzdddaaawwwaaaććć    eeegggzzzaaammmiiinnn   

kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyy...    

333...    UUUccczzzeeeńńń    nnniiieeekkklllaaasssyyyfff iiikkkooowwwaaannnyyy   zzz   pppooowwwoooddduuu   nnniiieeeooobbbeeecccnnnooośśśccciii    nnniiieeeuuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiooonnneeejjj   mmmooożżżeee   zzzdddaaawwwaaaććć    eeegggzzzaaammmiiinnn   zzzaaa   

zzzgggooodddąąą    rrraaadddyyy   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj...    

444...    EEEgggzzzaaammmiiinnn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyy   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaa   kkkooommmiiisssjjjaaa   pppooowwwooołłłaaannnaaa   ppprrrzzzeeezzz   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy                                                   www   

ssskkkłłłaaadddzzziiieee:::    

111)))   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   dddaaannneee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee   –––    jjjaaakkkooo   ppprrrzzzeeewwwooodddnnniiiccczzząąącccyyy   kkkooommmiiisssjjjiii ,,,    

222)))   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   tttaaakkkiiieee   sssaaammmeee   llluuubbb   pppoookkkrrreeewwwnnneee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee...       

555...    EEEgggzzzaaammmiiinnn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyy   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaa   sssiiięęę    wwweeedddłłłuuuggg   nnnaaassstttęęępppuuujjjąąącccyyyccchhh   zzzaaasssaaaddd:::    

111)))   ttteeerrrmmmiiinnn   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   uuussstttaaalllaaajjjąąą    dddyyyrrreeekkktttooorrr   iii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleee   dddaaannneeegggooo   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttuuu,,,    pppooo   uuuzzzgggooodddnnniiieeennniiiuuu   gggooo   zzz   

uuuccczzznnniiieeemmm   iii    jjjeeegggooo   rrrooodddzzziiicccaaammmiii   (((ppprrraaawwwnnnyyymmmiii   ooopppiiieeekkkuuunnnaaammmiii))),,,    ppprrrzzzyyy   ccczzzyyymmm   eeegggzzzaaammmiiinnn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyy   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaa   

sssiiięęę    nnniiieee   pppóóóźźźnnniiieeejjj    nnniiiżżż   www   dddnnniiiuuu   pppoooppprrrzzzeeedddzzzaaajjjąąącccyyymmm   dddzzziiieeeńńń    zzzaaakkkooońńńccczzzeeennniiiaaa   rrroooccczzznnnyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo   ---    

wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh,,,       



222)))   uuussstttaaalllooonnnyyy   zzzooossstttaaajjjeee   zzzaaakkkrrreeesss   mmmaaattteeerrriiiaaałłłuuu   wwwyyymmmaaagggaaannneeegggooo   nnnaaa   eeegggzzzaaammmiiinnniiieee,,,    

333)))   eeegggzzzaaammmiiinnn   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnyyy   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaa   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    dddaaannnyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   www   ooobbbeeecccnnnooośśśccciii    

wwwssskkkaaazzzaaannneeegggooo   ppprrrzzzeeezzz   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa   ttteeegggooo   sssaaammmeeegggooo   llluuubbb   pppoookkkrrreeewwwnnneeegggooo   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttuuu...    

666...    ZZZ   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzooonnneeegggooo   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   ssspppooorrrzzząąądddzzzaaa   sssiiięęę    ppprrroootttoookkkóóółłł ...    PPPiiissseeemmmnnnaaa   ppprrraaacccaaa   uuuccczzznnniiiaaa   ssstttaaannnooowwwiii   zzzaaałłłąąąccczzznnniiikkk   

dddooo   ppprrroootttoookkkooołłłuuu...   

777...    PPPyyytttaaannniiiaaa   iii    zzzaaadddaaannniiiaaa   eeegggzzzaaammmiiinnnaaacccyyyjjjnnneee   ppprrrzzzyyygggoootttooowwwuuujjjeee   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee,,,    aaa   

zzzaaatttwwwiiieeerrrdddzzzaaa   dddyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy...    

   

§§§   666777iii   

EEEgggzzzaaammmiiinnn   pppoooppprrraaawwwkkkooowwwyyy   

111...    UUUccczzzeeeńńń ,,,    kkktttóóórrryyy   www   wwwyyynnniiikkkuuu   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjiii    rrroooccczzznnneeejjj    oootttrrrzzzyyymmmaaałłł    nnneeegggaaatttyyywwwnnnąąą    oooccceeennnęęę    kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnąąą    zzz   jjjeeedddnnnyyyccchhh   

aaalllbbbooo   dddwwwóóóccchhh   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    mmmooożżżeee   ppprrrzzzyyyssstttąąąpppiiiććć    dddooo   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   pppoooppprrraaawwwkkkooowwweeegggooo   zzz   

tttyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć ...       

222...    EEEgggzzzaaammmiiinnn   pppoooppprrraaawwwkkkooowwwyyy   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaa   kkkooommmiiisssjjjaaa   pppooowwwooołłłaaannnaaa   ppprrrzzzeeezzz   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy...    WWW   ssskkkłłłaaaddd   kkkooommmiiisssjjjiii    

wwwccchhhooodddzzząąą:::    

111)))   dddyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   jjjaaakkkooo   ppprrrzzzeeewwwooodddnnniiiccczzząąącccyyy   kkkooommmiiisssjjjiii ,,,    

222)))   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   dddaaannneee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee   –––    jjjaaakkkooo   eeegggzzzaaammmiiinnnuuujjjąąącccyyy,,,   

333)))   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   tttaaakkkiiieee   sssaaammmeee   llluuubbb   pppoookkkrrreeewwwnnneee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee   –––    jjjaaakkkooo   ccczzzłłłooonnneeekkk   

kkkooommmiiisssjjjiii ...    

333...    UUUccczzzeeeńńń ,,,    kkktttóóórrryyy   zzz   ppprrrzzzyyyccczzzyyynnn   uuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiooonnnyyyccchhh   nnniiieee   ppprrrzzzyyyssstttąąąpppiiiłłł    dddooo   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   pppoooppprrraaawwwkkkooowwweeegggooo   www   

wwwyyyzzznnnaaaccczzzooonnnyyymmm   ttteeerrrmmmiiinnniiieee,,,    mmmooożżżeee   ppprrrzzzyyyssstttąąąpppiiiććć    dddooo   nnniiieeegggooo   www   dddooodddaaatttkkkooowwwyyymmm   ttteeerrrmmmiiinnniiieee,,,    wwwyyyzzznnnaaaccczzzooonnnyyymmm   ppprrrzzzeeezzz   

dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    nnniiieee   pppóóóźźźnnniiieeejjj    nnniiiżżż   dddooo   kkkooońńńcccaaa   wwwrrrzzzeeeśśśnnniiiaaa...   

444...    ZZZ   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzooonnneeegggooo   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   pppoooppprrraaawwwkkkooowwweeegggooo   ssspppooorrrzzząąądddzzzaaa   sssiiięęę    ppprrroootttoookkkóóółłł    zzzaaawwwiiieeerrraaajjjąąącccyyy   

www   ssszzzccczzzeeegggóóólllnnnooośśśccciii:::    

111)))   nnnaaazzzwwwęęę    zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    zzz   kkktttóóórrryyyccchhh   bbbyyyłłł    ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzooonnnyyy   eeegggzzzaaammmiiinnn,,,    

222)))   iiimmmiiiooonnnaaa   iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkaaa   ooosssóóóbbb   wwwccchhhooodddzzząąącccyyyccchhh   www   ssskkkłłłaaaddd   kkkooommmiiisssjjjiii ,,,    

333)))   ttteeerrrmmmiiinnn   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   pppoooppprrraaawwwkkkooowwweeegggooo,,,    

444)))   iiimmmiiięęę    iii   nnnaaazzzwwwiiissskkkooo   uuuccczzznnniiiaaa,,,    

555)))   zzzaaadddaaannniiiaaa   eeegggzzzaaammmiiinnnaaacccyyyjjjnnneee,,,    

666)))   uuussstttaaalllooonnnąąą    oooccceeennnęęę    kkklllaaasssyyyfffiiikkkaaacccyyyjjjnnnąąą ...   

555...    UUUccczzzeeeńńń ,,,    kkktttóóórrryyy   nnniiieee   zzzdddaaałłł    eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   pppoooppprrraaawwwkkkooowwweeegggooo,,,    nnniiieee   oootttrrrzzzyyymmmuuujjjeee   ppprrrooommmooocccjjjiii    dddooo   kkklllaaasssyyy   ppprrrooogggrrraaammmooowwwooo   

wwwyyyżżżssszzzeeejjj...    

666...    RRRaaadddaaa   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnaaa,,,    uuuwwwzzzggglllęęędddnnniiiaaajjjąąąccc   mmmooożżżllliiiwwwooośśśccciii   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee   uuuccczzznnniiiaaa,,,    mmmooożżżeee   jjjeeedddeeennn   rrraaazzz   www   ccciiiąąąggguuu   

dddaaannneeegggooo   eeetttaaapppuuu   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneeegggooo   ppprrrooommmooowwwaaaććć    dddooo   kkklllaaasssyyy   ppprrrooogggrrraaammmooowwwooo   wwwyyyżżżssszzzeeejjj   uuuccczzznnniiiaaa,,,    kkktttóóórrryyy   nnniiieee   zzzdddaaałłł    



eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   pppoooppprrraaawwwkkkooowwweeegggooo   zzz   jjjeeedddnnnyyyccchhh   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    pppoooddd   wwwaaarrruuunnnkkkiiieeemmm   żżżeee   ttteee   

zzzaaajjjęęęccciiiaaa   sssąąą    rrreeeaaallliiizzzooowwwaaannneee   www   kkklllaaasssiiieee   ppprrrooogggrrraaammmooowwwooo   wwwyyyżżżssszzzeeejjj...    

   

§§§   666777jjj   

WWWaaarrruuunnnkkkiii   iii    tttrrryyybbb   uuuzzzyyyssskkkiiiwwwaaannniiiaaa   wwwyyyżżżssszzzeeejjj   nnniiiżżż   ppprrrzzzeeewwwiiidddyyywwwaaannnaaa   kkkooońńńcccooowwwooorrroooccczzznnneeejjj   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzz   

zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   iii    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   ooorrraaazzz   ppprrroooccceeeddduuurrraaa   ooodddwwwooołłłaaannniiiaaa   oooddd   oooccceeennnyyy   zzzooossstttaaałłłyyy   ssszzzccczzzeeegggóóółłłooowwwooo   ooopppiiisssaaannneee   

www   §§§   555888   iii    §§§   666000   

   

§§§   666777kkk   

111...    UUUccczzzeeeńńń    oootttrrrzzzyyymmmuuujjjeee   ppprrrooommmooocccjjjęęę    zzz   wwwyyyrrróóóżżżnnniiieeennniiieeemmm   dddooo   kkklllaaasssyyy   ppprrrooogggrrraaammmooowwwooo   wwwyyyżżżssszzzeeejjj ,,,    jjjeeeżżżeeellliii    zzzeee   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   

ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    oookkkrrreeeśśślllooonnnyyyccchhh   www   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm   ppplllaaannniiieee   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa,,,    uuuzzzyyyssskkkaaałłł    śśśrrreeedddnnniiiąąą    

oooccceeennn   cccooo   nnnaaajjjmmmnnniiieeejjj    444,,,777555   ooorrraaazzz   cccooo   nnnaaajjjmmmnnniiieeejjj    bbbaaarrrdddzzzooo   dddooobbbrrrąąą    oooccceeennnęęę    zzz   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa...    

222...    UUUccczzznnniiiooowwwiii,,,    kkktttóóórrryyy   uuuccczzzęęęssszzzccczzzaaałłł    nnnaaa   dddooodddaaatttkkkooowwweee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee,,,    rrreeellliiigggiiięęę    llluuubbb   eeetttyyykkkęęę ,,,    dddooo   śśśrrreeedddnnniiieeejjj    

oooccceeennn   wwwllliiiccczzzaaa   sssiiięęę    tttaaakkkżżżeee   rrroooccczzznnneee   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneee   uuuzzzyyyssskkkaaannneee   zzz   tttyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć ...    

333...    LLLaaauuurrreeeaaaccciii   iii    fff iiinnnaaallliiiśśśccciii   ooollliiimmmpppiiiaaaddd   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwwyyyccchhh   oootttrrrzzzyyymmmuuujjjąąą    zzz   dddaaannnyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   ccceeellluuujjjąąącccąąą    

rrroooccczzznnnąąą    oooccceeennnęęę    kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnąąą ...    UUUccczzzeeeńńń ,,,    kkktttóóórrryyy   tttyyytttuuułłł    lllaaauuurrreeeaaatttaaa   llluuubbb   fff iiinnnaaallliiissstttyyy   ooollliiimmmpppiiiaaadddyyy   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwweeejjj    

uuuzzzyyyssskkkaaałłł    pppooo   uuussstttaaallleeennniiiuuu   aaalllbbbooo   uuuzzzyyyssskkkaaannniiiuuu   rrroooccczzznnneeejjj    oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj   zzz   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    

oootttrrrzzzyyymmmuuujjjeee   zzz   tttyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    ccceeellluuujjjąąącccąąą    kkkooońńńcccooowwwąąą    oooccceeennnęęę    kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnąąą ...   

444...    UUUccczzzeeeńńń    kkkooońńńccczzzyyy   ssszzzkkkooołłłęęę ,,,    jjjeeeżżżeeellliii    www   wwwyyynnniiikkkuuu   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjiii    kkkooońńńcccooowwweeejjj   oootttrrrzzzyyymmmaaałłł    zzzeee   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   

ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   pppooozzzyyytttyyywwwnnneee   kkkooońńńcccooowwweee   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneee   ooorrraaazzz   ppprrrzzzyyyssstttąąąpppiiiłłł    

dddooo   eeegggzzzaaammmiiinnnuuu   gggiiimmmnnnaaazzzjjjaaalllnnneeegggooo...       

555...    UUUccczzzeeeńńń    kkkooońńńccczzzyyy   ssszzzkkkooołłłęęę    zzz   wwwyyyrrróóóżżżnnniiieeennniiieeemmm,,,    jjjeeeżżżeeellliii    www   wwwyyynnniiikkkuuu   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjiii    kkkooońńńcccooowwweeejjj,,,    ooo   kkktttóóórrreeejjj   mmmooowwwaaa   www   

uuusssttt ...    111,,,    uuuzzzyyyssskkkaaałłł    zzz   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   śśśrrreeedddnnniiiąąą    oooccceeennn   cccooo   nnnaaajjjmmmnnniiieeejjj    444,,,777555   ooorrraaazzz   cccooo   

nnnaaajjjmmmnnniiieeejjj    bbbaaarrrdddzzzooo   dddooobbbrrrąąą    oooccceeennnęęę    zzz   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa...    

666...    UUUdddzzziiiaaałłł    uuuccczzznnniiiaaa   www   wwwooolllooonnntttaaarrriiiaaaccciiieee   wwwpppiiisssuuujjjeee   sssiiięęę    nnnaaa   śśśwwwiiiaaadddeeeccctttwwwooo   uuukkkooońńńccczzzeeennniiiaaa   ssszzzkkkooołłłyyy...    

   

777...    NNNaaa   śśśwwwiiiaaadddeeeccctttwwwiiieee   uuukkkooońńńccczzzeeennniiiaaa   ssszzzkkkooołłłyyy   wwwpppiiisssuuujjjeee   sssiiięęę       nnnaaajjjwwwyyyżżżssszzzeee   ooosssiiiąąągggnnniiięęęccciiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa      www      kkkooonnnkkkuuurrrsssiiieee   

ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwwyyymmm,,,    aaarrrtttyyyssstttyyyccczzznnnyyymmm   ooorrraaazzz   dddaaannneeejjj   dddyyyssscccyyypppllliiinnniiieee   ssspppooorrrtttooowwweeejjj...    

   

§§§   666888   

ZZZaaasssaaadddyyy   oooccceeennniiiaaannniiiaaa   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   uuuccczzznnniiióóówww   

   

111...    OOOccceeennniiiaaannniiieee   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   pppooollleeegggaaa   nnnaaa   rrrooozzzpppooozzznnnaaawwwaaannniiiuuu   ppprrrzzzeeezzz   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccęęę    kkklllaaasssyyy,,,    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    

ooorrraaazzz   uuuccczzznnniiióóówww   dddaaannneeejjj   kkklllaaasssyyy   ssstttooopppnnniiiaaa   rrreeessspppeeekkktttooowwwaaannniiiaaa   ppprrrzzzeeezzz   uuuccczzznnniiiaaa   zzzaaasssaaaddd   wwwssspppóóółłłżżżyyyccciiiaaa   ssspppooołłłeeeccczzznnneeegggooo   iii    

nnnooorrrmmm   eeetttyyyccczzznnnyyyccchhh   ooorrraaazzz   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkóóówww   uuuccczzznnniiiaaa   oookkkrrreeeśśślllooonnnyyyccchhh   www   ssstttaaatttuuuccciiieee   ssszzzkkkooołłłyyy...    



222...    IIInnnfffooorrrmmmaaacccjjjeee   ooo   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiuuu   uuuccczzznnniiiaaa   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   zzzbbbiiieeerrraaa   nnnaaa   pppooodddssstttaaawwwiiieee:::    

111)))    wwwłłłaaasssnnnyyyccchhh   ooobbbssseeerrrwwwaaacccjjjiii ,,,    

222)))    uuuwwwaaaggg   pppiiissseeemmmnnnyyyccchhh   ooodddnnnoootttooowwwaaannnyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   uuuccczzząąącccyyyccchhh   www   dddzzziiieeennnnnniiikkkuuu   llleeekkkcccyyyjjjnnnyyymmm   llluuubbb   zzzeeessszzzyyyccciiieee   uuuwwwaaaggg,,,    

333)))    iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    ppprrrzzzeeekkkaaazzzyyywwwaaannnyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii ,,,    iiinnnnnnyyyccchhh   ppprrraaacccooowwwnnniiikkkóóówww   ssszzzkkkooołłłyyy   iii    uuuccczzznnniiióóówww,,,    

444)))    uuuwwwaaaggg   ooosssóóóbbb   zzzeee   śśśrrrooodddooowwwiiissskkkaaa   pppooozzzaaassszzzkkkooolllnnneeegggooo   uuuccczzznnniiiaaa,,,    

555)))    pppiiissseeemmmnnnyyyccchhh   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    iiinnnssstttyyytttuuucccjjjiii    pppooozzzaaassszzzkkkooolllnnnyyyccchhh   ooo   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiuuu   uuuccczzznnniiiaaa...    

333...    OOOccceeennnaaa   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   uuuwwwzzzggglllęęędddnnniiiaaa   www   ssszzzccczzzeeegggóóólllnnnooośśśccciii:::    

111)))    wwwyyywwwiiiąąązzzyyywwwaaannniiieee   sssiiięęę    zzz   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkóóówww   uuuccczzznnniiiaaa,,,    

222)))    gggooodddnnneee   iii    kkkuuullltttuuurrraaalllnnneee   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiieee   sssiiięęę    www   ssszzzkkkooollleee   iii    pppooozzzaaa   nnniiiąąą ,,,   

333)))    oookkkaaazzzyyywwwaaannniiieee   ssszzzaaacccuuunnnkkkuuu   iiinnnnnnyyymmm   ooosssooobbbooommm,,,    

444)))    aaakkktttyyywwwnnnąąą    pppooossstttaaawwwęęę    wwwooobbbeeeccc   ppprrrzzzeeejjjaaawwwóóówww   aaagggrrreeesssjjjiii ,,,    ppprrrzzzeeemmmooocccyyy   iii    wwwuuulllgggaaarrrnnnooośśśccciii,,,    

555)))    dddbbbaaałłłooośśśććć    ooo   bbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo   iii    zzzdddrrrooowwwiiieee   wwwłłłaaasssnnneee   ooorrraaazzz   iiinnnnnnyyyccchhh   ooosssóóóbbb,,,    

666)))    dddbbbaaałłłooośśśććć    ooo   pppiiięęękkknnnooo   mmmooowwwyyy   ooojjjccczzzyyysssttteeejjj ,,,    

777)))    pppooossstttęęępppooowwwaaannniiieee   zzzgggooodddnnneee   zzz   dddooobbbrrreeemmm   ssszzzkkkooolllnnneeejjj   ssspppooołłłeeeccczzznnnooośśśccciii,,,    dddbbbaaałłłooośśśććć    ooo   hhhooonnnooorrr   iii   tttrrraaadddyyycccjjjeee   ssszzzkkkooołłłyyy...    

444...    OOOccceeennnaaa   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   nnniiieee   mmmooożżżeee   mmmiiieeeććć    wwwpppłłłyyywwwuuu   nnnaaa:::   

111)))    oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneee   zzz   zzzaaajjjęęęććć    eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,       

222)))    ppprrrooommmooocccjjjęęę    dddooo   kkklllaaasssyyy   ppprrrooogggrrraaammmooowwwooo   wwwyyyżżżssszzzeeejjj   llluuubbb   uuukkkooońńńccczzzeeennniiieee   ssszzzkkkooołłłyyy...    

555...    RRRoooccczzznnnąąą    iii    śśśrrróóódddrrroooccczzznnnąąą    oooccceeennnęęę    kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnnąąą    zzz   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   uuussstttaaalllaaa   sssiiięęę    wwweeedddłłłuuuggg   nnnaaassstttęęępppuuujjjąąąccceeejjj    ssskkkaaallliii:::    

111)))    wwwzzzooorrrooowwweee,,,    

222)))    bbbaaarrrdddzzzooo   dddooobbbrrreee,,,    

333)))    dddooobbbrrreee,,,    

444)))    pppoooppprrraaawwwnnneee,,,    

555)))    nnniiieeeooodddpppooowwwiiieeedddnnniiieee,,,    

666)))    nnnaaagggaaannnnnneee...    

666...    RRRoooccczzznnneee   iii    śśśrrróóódddrrroooccczzznnneee   oooccceeennnyyy   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccyyyjjjnnneee   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   wwwpppiiisssuuujjjeee   sssiiięęę    dddooo   dddoookkkuuummmeeennntttaaacccjjjiii    ssszzzkkkooolllnnneeejjj   www   

pppeeełłłnnnyyymmm   bbbrrrzzzmmmiiieeennniiiuuu,,,    aaa   mmmiiieeesssiiięęęccczzznnneee   oooccceeennnyyy   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   www   ssskkkrrróóócccooonnnyyymmm   bbbrrrzzzmmmiiieeennniiiuuu...    

777...    TTTeeerrrmmmiiinnnyyy   śśśrrróóódddrrroooccczzznnneeejjj   iii    rrroooccczzznnneeejjj   kkklllaaasssyyyfff iiikkkaaacccjjjiii    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   uuussstttaaalllaaa   dddyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   nnnaaa   pppoooccczzząąątttkkkuuu   rrroookkkuuu   

ssszzzkkkooolllnnneeegggooo...    

§§§   666999   

KKKrrryyyttteeerrriiiaaa   nnnaaa   pppooossszzzccczzzeeegggóóólllnnneee   oooccceeennnyyy      zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa      

111...    ZZZaaaccchhhooowwwaaannniiieee   wwwzzzooorrrooowwweee   

aaa)))   ssstttooosssuuunnneeekkk   dddooo   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkóóówww   ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh:::   

---    zzzaaawwwssszzzeee   jjjeeesssttt    ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaannnyyy   nnnaaa   llleeekkkcccjjjeee,,,    

---    zzzaaawwwssszzzeee   nnnooosssiii    zzzeeessszzzyyytttyyy   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwweee,,,    



---   wwwyyykkkooonnnuuujjjeee   pppooollleeeccceeennniiiaaa   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    

---    bbbiiieeerrrzzzeee   uuudddzzziiiaaałłł    www   kkkooonnnkkkuuurrrsssaaaccchhh,,,    (((ooollliiimmmpppiiiaaadddaaaccchhh,,,    zzzaaawwwooodddaaaccchhh)))   ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh   iii    pppooozzzaaassszzzkkkooolllnnnyyyccchhh   llluuubbb   ccczzzyyynnnnnniiieee                  

      uuuccczzzeeessstttnnniiiccczzzyyy   www   iiiccchhh   ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaannniiiuuu   iii    ppprrrzzzeeebbbiiieeeggguuu,,,    

---pppiiilllnnniiieee   uuuwwwaaażżżaaa   nnnaaa   llleeekkkcccjjjaaaccchhh,,,    

---    nnniiieee   mmmaaa   żżżaaadddnnnyyyccchhh   gggooodddzzziiinnn   nnniiieeeuuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiooonnnyyyccchhh,,,    

---    kkkooorrrzzzyyyssstttaaa   zzz   llliiittteeerrraaatttuuurrryyy   pppooozzzaaapppooodddrrręęęccczzznnniiikkkooowwweeejjj,,,    

bbb)))   kkkuuullltttuuurrraaa   ooosssooobbbiiissstttaaa:::   

---    nnniiigggdddyyy   nnniiieee   uuużżżyyywwwaaa   wwwuuulllgggaaarrrnnnyyyccchhh   sssłłłóóówww,,,    

---    jjjeeesssttt    mmmiiiłłłyyy   iii   uuuppprrrzzzeeejjjmmmyyy   wwweee   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   kkkooonnntttaaakkktttaaaccchhh   iiinnnttteeerrrpppeeerrrsssooonnnaaalllnnnyyyccchhh,,,    

---    ssstttooosssuuujjjeee   zzzwwwrrroootttyyy   gggrrrzzzeeeccczzznnnooośśśccciiiooowwweee   nnnaaa   cccooo   dddzzziiieeeńńń ,,,    

---    jjjeeesssttt    uuuccczzzyyynnnnnnyyy,,,    ccchhhęęętttnnniiieee   pppooommmaaagggaaa   iiinnnnnnyyymmm,,,    

---    wwwzzzooorrrooowwwooo   zzzaaaccchhhooowwwuuujjjeee   sssiiięęę    nnnaaa   llleeekkkcccjjjaaaccchhh,,,    pppooodddccczzzaaasss   ppprrrzzzeeerrrwww   iii    pppooozzzaaa   ssszzzkkkooołłłąąą ,,,    

---    dddbbbaaa   ooo   eeesssttteeetttyyykkkęęę    ssswwwooojjjeeegggooo   wwwyyygggllląąąddduuu,,,    

---    nnniiieee   dddeeemmmooonnnssstttrrruuujjjeee   ssswwwoooiiiccchhh   uuuccczzzuuuććć    iiinnntttyyymmmnnnyyyccchhh   nnnaaa   ttteeerrreeennniiieee   ssszzzkkkooołłłyyy   (((cccaaałłłooowwwaaannniiieee,,,    ooobbbeeejjjmmmooowwwaaannniiieee   iiitttppp...))) ,,,   

---    ssszzzaaannnuuujjjeee   mmmiiieeennniiieee   wwwłłłaaasssnnneee,,,    iiinnnnnnyyyccchhh   ooosssóóóbbb   iii    ssspppooołłłeeeccczzznnneee,,,    

---    nnniiieee   ppprrrzzzyyyccchhhooodddzzziii    nnnaaa   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnneee   www   fffaaarrrbbbooowwwaaannnyyyccchhh   wwwłłłooosssaaaccchhh,,,    mmmaaakkkiiijjjaaażżżuuu,,,    wwwyyymmmaaalllooowwwaaannnyyyccchhh      

      pppaaazzznnnoookkkccciiiaaaccchhh   ooorrraaazzz   bbbaaarrrdddzzzooo   wwwyyysssoookkkiiiccchhh   ooobbbcccaaasssaaaccchhh   (((zzzeee   wwwzzzggglllęęęddduuu   nnnaaa   bbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo))),,,    

---    ppprrrzzzyyyccchhhooodddzzziii    nnnaaa   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnneee   www   ssstttooosssooowwwnnnyyymmm   ssstttrrrooojjjuuu;;;   nnniiieee   uuubbbiiieeerrraaa   sssiiięęę    wwwyyyzzzyyywwwaaajjjąąącccooo   (((ooobbbnnnaaażżżooonnnyyy      

      bbbrrrzzzuuuccchhh,,,    ddduuużżżyyy   dddeeekkkooolllttt ,,,   bbbllluuuzzzkkkaaa   bbbeeezzz   pppllleeecccóóówww   iiitttppp...))) ,,,    

---    ccchhhłłłooopppcccyyy   nnniiieee   ccchhhooodddzzząąą    www   nnnaaakkkrrryyyccciiiuuu   gggłłłooowwwyyy   www   bbbuuudddyyynnnkkkuuu   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm,,,    

ccc)))   aaakkktttyyywwwnnnooośśśććć    ssspppooołłłeeeccczzznnnaaa:::   

---    zzzaaawwwssszzzeee   wwwzzzooorrrooowwwooo   wwwyyykkkooonnnuuujjjeee   pppooowwwiiieeerrrzzzooonnneee   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkiii ,,,   

---dddbbbaaa   ooo   wwwyyygggllląąąddd   kkklllaaasssyyy   iii    nnnaaajjjbbbllliiiżżżssszzzeeegggooo   oootttoooccczzzeeennniiiaaa,,,    

---    jjjeeesssttt    zzzaaaaaannngggaaażżżooowwwaaannnyyy   www   żżżyyyccciiieee   kkklllaaasssyyy,,,    

---    sssaaammm   dddooossstttrrrzzzeeegggaaa   iii    wwwłłłaaaśśśccciiiwwwiiieee   rrreeeaaaggguuujjjeee   nnnaaa   wwwłłłaaasssnnneee   bbbłłłęęędddyyy   iii    pppoootttkkknnniiięęęccciiiaaa,,,   

---    wwwyyykkkaaazzzuuujjjeee   iiinnniiicccjjjaaatttyyywwwęęę    www   pppooodddeeejjjmmmooowwwaaannniiiuuu   dddzzziiiaaałłłaaalllnnnooośśśccciii   nnnaaa   rrrzzzeeeccczzz   kkklllaaasssyyy,,,    ssszzzkkkooołłłyyy   iii    śśśrrrooodddooowwwiiissskkkaaa   llloookkkaaalllnnneeegggooo   

222...    ZZZaaaccchhhooowwwaaannniiieee   bbbaaarrrdddzzzooo   dddooobbbrrreee:::    

aaa)))   ssstttooosssuuunnneeekkk   dddooo   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkóóówww   ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh:::   

---       jjjeeesssttt    ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaannnyyy   dddooo   llleeekkkcccjjjiii    iii    nnnooosssiii    zzzeeessszzzyyytttyyy   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwweee,,,    

---    wwwyyykkkooonnnuuujjjeee   pppooollleeeccceeennniiiaaa   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    

---    uuuwwwaaażżżaaa   nnnaaa   llleeekkkcccjjjaaaccchhh,,,    

---    mmmaaa   dddooo   222   gggooodddzzziiinnn      nnniiieeeuuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiooonnnyyyccchhh   iii    dddooo   333   ssspppóóóźźźnnniiieeeńńń ,,,    

---    mmmaaa   cccooo   nnnaaajjjwwwyyyżżżeeejjj    111   uuuwwwaaagggęęę    zzzaaa   dddrrrooobbbnnneee   ppprrrzzzeeewwwiiinnniiieeennniiieee   www   dddzzziiieeennnnnniiikkkuuu   llleeekkkcccyyyjjjnnnyyymmm,,,    

bbb)))   kkkuuullltttuuurrraaa   ooosssooobbbiiissstttaaa:::   



---   nnniiigggdddyyy   nnniiieee   uuużżżyyywwwaaa   wwwuuulllgggaaarrrnnnyyyccchhh   sssłłłóóówww,,,    

---    jjjeeesssttt    mmmiiiłłłyyy   iii   uuuppprrrzzzeeejjjmmmyyy   wwweee   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   kkkooonnntttaaakkktttaaaccchhh   iiinnnttteeerrrpppeeerrrsssooonnnaaalllnnnyyyccchhh,,,    

---    jjjeeesssttt    uuuccczzzyyynnnnnnyyy,,,    ccchhhęęętttnnniiieee   pppooommmaaagggaaa   iiinnnnnnyyymmm,,,    

---    bbbaaarrrdddzzzooo   dddooobbbrrrzzzeee      zzzaaaccchhhooowwwuuujjjeee   sssiiięęę    nnnaaa   llleeekkkcccjjjaaaccchhh,,,    pppooodddccczzzaaasss   ppprrrzzzeeerrrwww   iii    pppooozzzaaa   ssszzzkkkooołłłąąą ,,,    

---    dddbbbaaa   ooo   eeesssttteeetttyyykkkęęę    ssswwwooojjjeeegggooo   wwwyyygggllląąąddduuu,,,    

---    ssszzzaaannnuuujjjeee   mmmiiieeennniiieee   wwwłłłaaasssnnneee,,,    iiinnnnnnyyyccchhh   ooosssóóóbbb   iii    ssspppooołłłeeeccczzznnneee,,,    

---    ppprrrzzzyyyccchhhooodddzzziii    nnnaaa   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnneee   www   ssstttooosssooowwwnnnyyymmm   ssstttrrrooojjjuuu;;;   nnniiieee   uuubbbiiieeerrraaa   sssiiięęę    wwwyyyzzzyyywwwaaajjjąąącccooo   (((nnnppp...:::    

ooobbbnnnaaażżżooonnnyyy   bbbrrrzzzuuuccchhh,,,    ddduuużżżyyy   dddeeekkkooolllttt ,,,    bbbllluuuzzzkkkaaa   bbbeeezzz   pppllleeecccóóówww   iiitttppp...))) ,,,   

---    ccchhhłłłooopppcccyyy   nnniiieee   ccchhhooodddzzząąą    www   nnnaaakkkrrryyyccciiiuuu   gggłłłooowwwyyy   www   bbbuuudddyyynnnkkkuuu   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm,,,    

ccc)))   aaakkktttyyywwwnnnooośśśććć    ssspppooołłłeeeccczzznnnaaa:::   

---    zzzaaawwwssszzzeee   wwwyyykkkooonnnuuujjjeee   pppooowwwiiieeerrrzzzooonnneee   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkiii ,,,    

---dddbbbaaa   ooo   wwwyyygggllląąąddd   kkklllaaasssyyy   iii    nnnaaajjjbbbllliiiżżżssszzzeeegggooo   oootttoooccczzzeeennniiiaaa,,,    

---    jjjeeesssttt    zzzaaaaaannngggaaażżżooowwwaaannnyyy   www   żżżyyyccciiieee   kkklllaaasssyyy,,,    

---    sssaaammm   dddooossstttrrrzzzeeegggaaa   iii    wwwłłłaaaśśśccciiiwwwiiieee   rrreeeaaaggguuujjjeee   nnnaaa   wwwłłłaaasssnnneee   bbbłłłęęędddyyy   iii    pppoootttkkknnniiięęęccciiiaaa,,,   

---    pppooodddeeejjjmmmuuujjjeee   dddzzziiiaaałłłaaalllnnnooośśśććć    nnnaaa   rrrzzzeeeccczzz   kkklllaaasssyyy,,,    

333...    ZZZaaaccchhhooowwwaaannniiieee   dddooobbbrrreee:::      

aaa)))   ssstttooosssuuunnneeekkk   dddooo   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkuuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo:::   

---    ssstttaaarrraaa   sssiiięęę    sssyyysssttteeemmmaaatttyyyccczzznnniiieee   bbbyyyććć    ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaannnyyymmm   dddooo   llleeekkkcccjjjiii ,,,    

---    wwwyyykkkooonnnuuujjjeee   pppooollleeeccceeennniiiaaa   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    

---    uuuwwwaaażżżaaa   nnnaaa   llleeekkkcccjjjiii ,,,    

---    dddooopppuuussszzzccczzzaaa   sssiiięęę    111   dddzzziiieeeńńń    nnniiieeeuuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiooonnneeejjj   nnniiieeeooobbbeeecccnnnooośśśccciii   www   rrroookkkuuu   (((mmmaaaxxx...    888   gggooodddzzz...    www   jjjeeedddnnnyyymmm   dddnnniiiuuu))),,,   

---    mmmooożżżeee   mmmiiieeeććć    cccooo   nnnaaajjjwwwyyyżżżeeejjj   333   uuuwwwaaagggiii   www   dddzzziiieeennnnnniiikkkuuu   zzzaaa   dddrrrooobbbnnneee   ppprrrzzzeeewwwiiinnniiieeennniiiaaa,,,    

bbb)))   kkkuuullltttuuurrraaa   ooosssooobbbiiissstttaaa:::   

---    nnniiieee   uuużżżyyywwwaaa   wwwuuulllgggaaarrrnnnyyyccchhh   sssłłłóóówww,,,    ssstttooosssuuujjjeee   zzzwwwrrroootttyyy   gggrrrzzzeeeccczzznnnooośśśccciiiooowwweee,,,    

---    gggrrrzzzeeeccczzznnniiieee   ooodddnnnooosssiii    sssiiięęę    dddooo   kkkooollleeegggóóówww,,,    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    iii    ppprrraaacccooowwwnnniiikkkóóówww   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

---    jjjeeesssttt    uuuccczzzyyynnnnnnyyy,,,    ccchhhęęętttnnniiieee   pppooommmaaagggaaa   iiinnnnnnyyymmm,,,   

---    ssszzzaaannnuuujjjeee   mmmiiieeennniiieee   wwwłłłaaasssnnneee,,,    iiinnnnnnyyyccchhh   iii    ssspppooołłłeeeccczzznnneee,,,    

ccc)))   aaakkktttyyywwwnnnooośśśććć    ssspppooołłłeeeccczzznnnaaa:::    

---    dddooobbbrrrzzzeee   wwwyyykkkooonnnuuujjjeee   pppooowwwiiieeerrrzzzooonnneee   mmmuuu   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkiii,,,    

---    aaannngggaaażżżuuujjjeee   sssiiięęę    www   żżżyyyccciiieee   kkklllaaasssyyy,,,    

---    pppoootttrrraaafff iii    wwwłłłaaaśśśccciiiwwwiiieee   rrreeeaaagggooowwwaaaććć    nnnaaa   wwwłłłaaasssnnneee   bbbłłłęęędddyyy   iii    pppoootttkkknnniiięęęccciiiaaa,,,    

444...    ZZZaaaccchhhooowwwaaannniiieee   pppoooppprrraaawwwnnneee:::   

aaa)))   ssstttooosssuuunnneeekkk   dddooo   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkuuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo:::   

---    zzzdddaaarrrzzzaaa   mmmuuu   sssiiięęę    ssspppooorrraaadddyyyccczzznnniiieee   nnniiieee   ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaaććć    dddooo   llleeekkkcccjjjiii    (((nnniiieeeooodddrrrooobbbiiiooonnneee   ppprrraaaccceee   dddooommmooowwweee,,,    nnniiieee   ppprrrzzzyyynnnooosssiii                                                       



wwwyyymmmaaagggaaannnyyyccchhh   pppooommmooocccyyy,,,    pppooodddrrręęęccczzznnniiikkkóóówww   iiitttppp...))) ,,,    

---    pppooozzzyyytttyyywwwnnniiieee   rrreeeaaaggguuujjjeee   nnnaaa   uuuwwwaaagggiii   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    

---    ssspppooorrraaadddyyyccczzznnniiieee   zzzdddaaarrrzzzaaa   mmmuuu   sssiiięęę    nnniiieee   wwwyyykkkooonnnyyywwwaaaććć    pppooollleeeccceeeńńń    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    

---    nnniiieee   jjjeeesssttt    zzzaaaiiinnnttteeerrreeesssooowwwaaannnyyy   żżżyyyccciiieeemmm   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

---    zzzdddaaarrrzzzaaa   mmmuuu   sssiiięęę    ssspppóóóźźźnnniiiaaaććć    dddooo   ssszzzkkkooołłłyyy   (((dddooopppuuussszzzccczzzaaalllnnnaaa   iii lllooośśśććć    ssspppóóóźźźnnniiieeeńńń    dddooo   111000   www   ssseeemmmeeessstttrrrzzzeee))),,,    

---    ssspppooorrraaadddyyyccczzznnniiieee   zzzdddaaarrrzzzaaa   mmmuuu   sssiiięęę    zzzaaakkkłłłóóóccciiiććć    ppprrrzzzeeebbbiiieeeggg   llleeekkkcccjjjiii    (((rrrooozzzmmmooowwwaaa,,,    ccchhhooodddzzzeeennniiieee   pppooo   kkklllaaasssiiieee,,,    śśśmmmiiieeeccchhh,,,                            

ppprrrzzzyyyccchhhooodddzzzeeennniiieee   nnnaaa   kkkooollleeejjjnnneee   llleeekkkcccjjjeee   zzz   ooopppóóóźźźnnniiieeennniiieeemmm   iiitttppp...))) ,,,   

---    dddooopppuuussszzzccczzzaaalllnnnaaa   gggrrraaannniiicccaaa   gggooodddzzziiinnn   nnniiieeeuuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiooonnnyyyccchhh   dddooo   222000,,,   

bbb)))   kkkuuullltttuuurrraaa   ooosssooobbbiiissstttaaa:::   

---    ssspppooorrraaadddyyyccczzznnniiieee   zzzdddaaarrrzzzaaa   mmmuuu   sssiiięęę    bbbyyyććć    nnniiieeeuuuppprrrzzzeeejjjmmmyyymmm   wwwooobbbeeeccc   dddooorrrooosssłłłyyyccchhh,,,    

---    zzzdddaaarrrzzzaaa   mmmuuu   sssiiięęę    zzzwwwrrraaacccaaaććć    dddooo   kkkooollleeegggóóówww   www   ssspppooosssóóóbbb   nnniiieeekkkuuullltttuuurrraaalllnnnyyy,,,    

---    zzzdddaaarrrzzzaaajjjąąą    mmmuuu   sssiiięęę    uuuwwwaaagggiii   dddoootttyyyccczzząąąccceee   jjjeeegggooo   nnniiieeeooodddpppooowwwiiieeedddnnniiieeegggooo   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   nnnaaa   llleeekkkcccjjjaaaccchhh,,,    pppooodddccczzzaaasss   

ppprrrzzzeeerrrwww   iii                            pppooodddccczzzaaasss   zzzaaajjjęęęććć    ooorrrgggaaannniiizzzooowwwaaannnyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   ssszzzkkkooołłłęęę    (((ppprrrzzzeeezzzyyywwwaaannniiieee,,,    ooobbbmmmaaawwwiiiaaannniiieee,,,    pppooopppyyyccchhhaaannniiieee,,,    

żżżuuuccciiieee   ggguuummmyyy   nnnaaa            llleeekkkcccjjjaaaccchhh   iii   uuurrroooccczzzyyyssstttooośśśccciiiaaaccchhh   ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh   nnnppp...    aaapppeeelllaaaccchhh   iiitttppp...)))    –––   nnniiieee   wwwiiięęęccceeejjj   jjjeeedddnnnaaakkk   jjjaaakkk   666   

uuuwwwaaaggg   pppiiissseeemmmnnnyyyccchhh,,,    

---    nnniiieee   zzzaaawwwssszzzeee   dddbbbaaa   ooo   eeesssttteeetttyyykkkęęę    ssswwwooojjjeeegggooo   wwwyyygggllląąąddduuu,,,    

ccc)))   aaakkktttyyywwwnnnooośśśććć    ssspppooołłłeeeccczzznnnaaa:::    

---    pppoooppprrrooossszzzooonnnyyy   ooo   wwwyyykkkooonnnaaannniiieee   ppprrraaacccyyy   ssspppooołłłeeeccczzznnneeejjj   ppprrrzzzeeezzz   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   llluuubbb   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccęęę ,,,    nnniiieee   ooodddmmmaaawwwiiiaaa,,,    

---    uuuccczzzeeessstttnnniiiccczzzyyy   www   żżżyyyccciiiuuu   kkklllaaasssyyy   iii    ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

555...    ZZZaaaccchhhooowwwaaannniiieee   nnniiieeeooodddpppooowwwiiieeedddnnniiieee:::   

aaa)))   ssstttooosssuuunnneeekkk   dddooo   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkuuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo:::   

---    nnnaaa   llleeekkkcccjjjaaaccchhh   jjjeeesssttt    bbbiiieeerrrnnnyyy,,,    

---ppprrrooowwwoookkkuuujjjeee   iiinnnnnnyyyccchhh   pppoooppprrrzzzeeezzz   dddyyyssskkkuuusssjjjęęę ,,,    dddooogggaaadddyyywwwaaannniiieee,,,    zzzaaaccczzzeeepppiiiaaannniiieee   iii    aaagggrrreeesssyyywwwnnnąąą    pppooossstttaaawwwęęę    iiitttppp... ,,,   

---    nnniiieee   rrreeeaaaggguuujjjeee   nnnaaa   pppooollleeeccceeennniiiaaa   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa   dddoootttyyyccczzząąąccceee   jjjeeegggooo   wwwiiieeedddzzzyyy   iii    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   (((wwwyyykkkłłłóóócccaaa   sssiiięęę    ooo   oooccceeennnyyy,,,                         

uuudddeeerrrzzzaaa   pppiiięęęśśśccciiiąąą    www   łłłaaawwwkkkęęę ,,,    rrrzzzuuucccaaa   ppprrrzzzyyybbbooorrraaammmiii,,,    dddeeemmmooonnnssstttrrraaacccyyyjjjnnniiieee   nnniiissszzzccczzzyyy   wwwyyykkkooonnnaaannnąąą    ppprrraaacccęęę))),,,    

---    zzzaaakkkłłłóóócccaaa   ppprrrzzzeeebbbiiieeeggg   iiimmmppprrreeezzz   ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh   (((gggwwwiiizzzdddyyy,,,    wwwyyyśśśmmmiiieeewwwaaannniiieee,,,    kkkooommmeeennntttaaarrrzzzeee,,,    bbbiiieeegggaaannniiieee,,,    pppooossstttaaawwwaaa   

nnniiieeezzzgggooodddnnnaaa   wwwyyymmmooogggaaammmiii   sssyyytttuuuaaacccjjjiii    iiitttppp...))) ,,,   

---    ccczzzęęęssstttooo   ssspppóóóźźźnnniiiaaa   sssiiięęę    nnnaaa   llleeekkkcccjjjeee,,,    wwwyyyccchhhooodddzzziii    zzz   kkklllaaasssyyy   bbbeeezzz   pppooozzzwwwooollleeennniiiaaa,,,    

---    kkkooommmeeennntttuuujjjeee   wwwyyypppooowwwiiieeedddzzziii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa   llluuubbb   kkkooollleeegggóóówww,,,    

---    bbbyyywwwaaa   nnniiieeeooobbbeeecccnnnyyy   nnnaaa   llleeekkkcccjjjaaaccchhh   –––    wwwaaagggaaarrruuujjjeee,,,    

---    ooodddmmmaaawwwiiiaaa   wwwyyykkkooonnnaaannniiiaaa   pppooollleeeccceeennniiiaaa   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    dddeeemmmooonnnssstttrrraaacccyyyjjjnnniiieee   rrreeeaaaggguuujjjeee   nnnaaa   uuuwwwaaagggiii   (((ooodddwwwrrraaacccaaa   sssiiięęę ,,,    

ooodddccchhhooodddzzziii ,,,    wwwyyyśśśmmmiiieeewwwaaa   sssiiięęę ,,,    dddooopppuuussszzzccczzzaaa   sssiiięęę    wwwyyyzzzyyywwwaaajjjąąącccyyyccchhh   gggeeessstttóóówww,,,    ppprrrooowwwaaadddzzziii    dddyyyssskkkuuusssjjjeee   nnnaaa   ttteeemmmaaattt   

pppoooccczzzyyynnniiiooonnneeejjj   uuuwwwaaagggiii   www   ssspppooosssóóóbbb   nnniiieeegggrrrzzzeeeccczzznnnyyy   iii    aaarrrooogggaaannnccckkkiii))) ,,,   

---    www   ccciiiąąąggguuu   ssseeemmmeeessstttrrruuu   mmmaaa   dddooo   333000   gggooodddzzziiinnn   nnniiieeeuuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiooonnnyyyccchhh,,,    



bbb)))   kkkuuullltttuuurrraaa   ooosssooobbbiiissstttaaa:::   

---nnniiieee   dddbbbaaa   ooo   kkkuuullltttuuurrręęę    jjjęęęzzzyyykkkaaa,,,    uuużżżyyywwwaaa   wwwuuulllgggaaarrryyyzzzmmmóóówww,,,    

---    jjjeeesssttt    nnniiieeeżżżyyyccczzzllliiiwwwyyy,,,    nnniiieeekkkooollleeeżżżeeeńńńssskkkiii,,,    zzzłłłooośśśllliiiwwwyyy   www   ssstttooosssuuunnnkkkaaaccchhh   mmmiiięęędddzzzyyyllluuudddzzzkkkiiiccchhh,,,    

---    jjjeeegggooo   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiieee   jjjeeesssttt    aaagggrrreeesssyyywwwnnneee   (((uuużżżyyywwwaaa   wwwyyyzzzwwwiiissskkk,,,    pppooonnniiiżżżaaa   gggooodddnnnooośśśććć    iiinnnnnnyyyccchhh))),,,   

---    ccceeelllooowwwooo   nnniiissszzzccczzzyyy   mmmiiieeennniiieee   kkkooollleeegggóóówww   iii    ssspppooołłłeeeccczzznnneee   (((wwwyyybbbiiiccciiieee   ssszzzyyybbbyyy,,,    nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaatttóóówww   www   łłłaaazzziiieeennnccceee,,,    

nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   zzzaaammmkkkóóówww   pppoooppprrrzzzeeezzz   wwwkkkłłłaaadddaaannniiieee   dddooo   nnniiiccchhh   ssszzzpppiii llleeekkk,,,    rrryyysssooowwwaaannniiieee   iii    pppiiisssaaannniiieee   nnnaaa   śśśccciiiaaannnaaaccchhh,,,    nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   

kkkrrrzzzeeessseeełłł ,,,    łłłaaawwweeekkk,,,    dddrrrzzzwwwiii,,,    pppoooccciiięęęccciiieee   iii    pppooodddpppaaallleeennniiieee   ooodddzzziiieeeżżżyyy,,,    nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   pppooommmooocccyyy   nnnaaauuukkkooowwwyyyccchhh,,,    nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   

sssppprrrzzzęęętttuuu   www   sssaaallliii    kkkooommmpppuuuttteeerrrooowwweeejjj   iiitttppp...))) ,,,   

---    dddeeemmmooorrraaallliiizzzuuujjjeee   iiinnnnnnyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   ppprrrzzzyyynnnooossszzzeeennniiieee   pppiiisssmmm   ooo   tttrrreeeśśśccciiiaaaccchhh   nnniiieeeppprrrzzzyyyzzzwwwoooiiitttyyyccchhh,,,    nnnaaakkkłłłaaannniiiaaa   dddooo   

nnniiieeeooodddpppooowwwiiieeedddnnniiiccchhh   zzzaaaccchhhooowwwaaańńń ,,,    

---    wwwyyygggllląąądddaaa   nnniiieeeeeesssttteeetttyyyccczzznnniiieee,,,    jjjeeesssttt    bbbrrruuudddnnnyyy,,,    mmmaaa   wwwyyyzzzyyywwwaaajjjąąącccyyy   ssstttrrróóójjj,,,    

---    pppaaallliii   pppaaapppiiieeerrrooosssyyy,,,    

ccc)))   aaakkktttyyywwwnnnooośśśććć    ssspppooołłłeeeccczzznnnaaa:::    

---    ooodddmmmaaawwwiiiaaa   wwwyyykkkooonnnyyywwwaaannniiiaaa   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkóóówww,,,    

---    jjjeeesssttt    ccczzzłłłooonnnkkkiiieeemmm   nnniiieeefffooorrrmmmaaalllnnnyyyccchhh   gggrrruuuppp   mmmooorrraaalllnnniiieee   nnnaaagggaaannnnnnyyyccchhh   iii    dddeeessstttrrruuukkkcccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    

---    dddeeessstttrrruuukkkcccyyyjjjnnniiieee   wwwpppłłłyyywwwaaa   nnnaaa   ssspppooołłłeeeccczzznnnooośśśććć    ssszzzkkkooolllnnnąąą ,,,    

666...    ZZZaaaccchhhooowwwaaannniiieee   nnnaaagggaaannnnnneee:::   

aaa)))   ssstttooosssuuunnneeekkk   dddooo   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkuuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo:::   

---    ppprrrooowwwoookkkuuujjjeee   kkkooollleeegggóóówww   iii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    pppoooppprrrzzzeeezzz   dddyyyssskkkuuusssjjjęęę ,,,    dddooogggaaadddyyywwwaaannniiieee,,,    zzzaaaccczzzeeepppiiiaaannniiieee   iii    aaagggrrreeesssyyywwwnnnąąą    

pppooossstttaaawwwęęę ,,,    

---    jjjeeesssttt    nnniiieeeooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyy,,,    nnniiieeezzzdddyyyssscccyyypppllliiinnnooowwwaaannnyyy,,,    

---    nnniiieee   rrreeeaaaggguuujjjeee   nnnaaa   pppooollleeeccceeennniiiaaa   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa   dddoootttyyyccczzząąąccceee   jjjeeegggooo   wwwiiieeedddzzzyyy   iii    zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   (((wwwyyykkkłłłóóócccaaa   sssiiięęę    ooo   oooccceeennnyyy,,,                               

uuudddeeerrrzzzaaa   pppiiięęęśśśccciiiąąą    www   łłłaaawwwkkkęęę ,,,    rrrzzzuuucccaaa   ppprrrzzzyyybbbooorrraaammmiii,,,    dddeeemmmooonnnssstttrrraaacccyyyjjjnnniiieee   nnniiissszzzccczzzyyy   wwwyyykkkooonnnaaannnąąą    ppprrraaacccęęę))),,,    

---    zzzaaakkkłłłóóócccaaa   ppprrrzzzeeebbbiiieeeggg   iiimmmppprrreeezzz   ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh   (((gggwwwiiizzzdddyyy,,,    wwwyyyśśśmmmiiieeewwwaaannniiieee,,,    kkkooommmeeennntttaaarrrzzzeee,,,    bbbiiieeegggaaannniiieee,,,    pppooossstttaaawwwaaa   

nnniiieeezzzgggooodddnnnaaa   wwwyyymmmooogggaaammmiii   sssyyytttuuuaaacccjjjiii    iiitttppp...))) ,,,   

---    nnnaaagggmmmiiinnnnnniiieee   ssspppóóóźźźnnniiiaaa   sssiiięęę    nnnaaa   llleeekkkcccjjjeee,,,    wwwyyyccchhhooodddzzziii    zzz   kkklllaaasssyyy   bbbeeezzz   pppooozzzwwwooollleeennniiiaaa,,,    rrrooobbbiii   tttooo   nnnaaa   cccooo   mmmaaa   aaakkktttuuuaaalllnnniiieee   

oooccchhhoootttęęę ,,,    

---    kkkooommmeeennntttuuujjjeee   wwwyyypppooowwwiiieeedddzzziii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa   llluuubbb   kkkooollleeegggóóówww,,,    

---    bbbyyywwwaaa   nnniiieeeooobbbeeecccnnnyyy   nnnaaa   llleeekkkcccjjjaaaccchhh   –––    wwwaaagggaaarrruuujjjeee,,,    

---    ooodddmmmaaawwwiiiaaa   wwwyyykkkooonnnaaannniiiaaa   pppooollleeeccceeennniiiaaa   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    dddeeemmmooonnnssstttrrraaacccyyyjjjnnniiieee   rrreeeaaaggguuujjjeee   nnnaaa   uuuwwwaaagggiii   (((ooodddwwwrrraaacccaaa   sssiiięęę ,,,    

ooodddccchhhooodddzzziii ,,,    wwwyyyśśśmmmiiieeewwwaaa   sssiiięęę ,,,    dddooopppuuussszzzccczzzaaa   sssiiięęę    wwwyyyzzzyyywwwaaajjjąąącccyyyccchhh   gggeeessstttóóówww,,,    ppprrrooowwwaaadddzzziii    dddyyyssskkkuuusssjjjeee   nnnaaa   ttteeemmmaaattt   

pppoooccczzzyyynnniiiooonnneeejjj   uuuwwwaaagggiii   www   ssspppooosssóóóbbb   nnniiieeegggrrrzzzeeeccczzznnnyyy   iii    aaarrrooogggaaannnccckkkiii))) ,,,   

---    www   ccciiiąąąggguuu   ssseeemmmeeessstttrrruuu   mmmaaa   wwwiiięęęccceeejjj   nnniiiżżż   333000   gggooodddzzziiinnn   nnniiieeeuuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiooonnnyyyccchhh   nnniiieeeooobbbeeecccnnnooośśśccciii,,,    



bbb)))   kkkuuullltttuuurrraaa   ooosssooobbbiiissstttaaa:::   

---    dddeeemmmooonnnssstttrrraaacccyyyjjjnnniiieee   nnniiieee   dddbbbaaa   ooo   kkkuuullltttuuurrręęę    jjjęęęzzzyyykkkaaa,,,   

---    jjjeeesssttt    nnniiieeeżżżyyyccczzzllliiiwwwyyy,,,    nnniiieeekkkooollleeeżżżeeeńńńssskkkiii,,,    zzzłłłooośśśllliiiwwwyyy   www   ssstttooosssuuunnnkkkaaaccchhh   mmmiiięęędddzzzyyyllluuudddzzzkkkiiiccchhh,,,    

---    jjjeeegggooo   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiieee   jjjeeesssttt    aaagggrrreeesssyyywwwnnneee   (((zzzaaassstttrrraaassszzzaaa,,,    nnnaaagggmmmiiinnnnnniiieee   uuużżżyyywwwaaa   wwwuuulllgggaaarrryyyzzzmmmóóówww,,,    wwwyyyzzzwwwiiissskkk,,,    iiinnnnnnyyyccchhh   

oookkkrrreeeśśśllleeeńńń ,,,    gggeeessstttóóówww   nnnaaarrruuussszzzaaajjjąąącccyyyccchhh   www   dddooowwwooolllnnnyyy   ssspppooosssóóóbbb   gggooodddnnnooośśśććć    ooosssooobbbiiissstttąąą    dddrrruuugggiiieeejjj    ooosssooobbbyyy,,,    wwwdddaaajjjeee   sssiiięęę    www   

bbbóóójjjkkkiii ,,,    ooorrraaazzz   www   iiinnnnnneee   dddzzziiiaaałłłaaannniiiaaa,,,    kkktttóóórrryyyccchhh   ccceeellleeemmm   llluuubbb   ssskkkuuutttkkkiiieeemmm   jjjeeesssttt    uuussszzzkkkooodddzzzeeennniiieee   ccciiiaaałłłaaa   iiitttppp...))) ,,,   

---    ccceeelllooowwwooo   nnniiissszzzccczzzyyy   mmmiiieeennniiieee   kkkooollleeegggóóówww   iii    ssspppooołłłeeeccczzznnneee   (((wwwyyybbbiiiccciiieee   ssszzzyyybbbyyy,,,    nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaatttóóówww   www   łłłaaazzziiieeennnccceee,,,    

nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   zzzaaammmkkkóóówww   pppoooppprrrzzzeeezzz   wwwkkkłłłaaadddaaannniiieee   dddooo   nnniiiccchhh   ssszzzpppiii llleeekkk,,,    rrryyysssooowwwaaannniiieee   iii    pppiiisssaaannniiieee   nnnaaa   śśśccciiiaaannnaaaccchhh,,,    nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   

kkkrrrzzzeeessseeełłł ,,,    łłłaaawwweeekkk,,,    dddrrrzzzwwwiii,,,    pppoooccciiięęęccciiieee   iii    pppooodddpppaaallleeennniiieee   ooodddzzziiieeeżżżyyy,,,    nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   pppooommmooocccyyy   nnnaaauuukkkooowwwyyyccchhh,,,    nnniiissszzzccczzzeeennniiieee   

sssppprrrzzzęęętttuuu   www   sssaaallliii    jjjęęęzzzyyykkkooowwweeejjj,,,    ooorrraaazzz   iiinnnnnneee   ccczzzyyynnnyyy   mmmaaajjjąąąccceee   pppooodddooobbbnnnyyy   ccchhhaaarrraaakkkttteeerrr))),,,    

---    dddeeemmmooorrraaallliiizzzuuujjjeee   iiinnnnnnyyyccchhh   pppoooppprrrzzzeeezzz   ppprrrzzzyyynnnooossszzzeeennniiieee   pppiiisssmmm   ooo   tttrrreeeśśśccciiiaaaccchhh:::   nnniiieeeppprrrzzzyyyzzzwwwoooiiitttyyyccchhh,,,    nnnaaawwwooołłłuuujjjąąącccyyyccchhh   dddooo   

nnniiieeetttooollleeerrraaannncccjjjiii ,,,    nnnaaakkkłłłaaannniiiaaa   dddooo   nnniiieeeooodddpppooowwwiiieeedddnnniiiccchhh   zzzaaaccchhhooowwwaaańńń ,,,    

---    wwwyyygggllląąądddaaa   nnniiieeeeeesssttteeetttyyyccczzznnniiieee,,,    mmmaaa   wwwyyyzzzyyywwwaaajjjąąącccyyy   ssstttrrróóójjj,,,    

---    pppaaallliii   pppaaapppiiieeerrrooosssyyy,,,    

---    wwwssszzzeeedddłłł    www   kkkooonnnfff llliiikkkttt    zzz   ppprrraaawwweeemmm   (((kkkrrraaadddzzziiieeeżżż,,,    zzznnniiissszzzccczzzeeennniiieee   mmmiiieeennniiiaaa,,,    rrrooozzzbbbooojjjeee,,,    pppooobbbiiiccciiiaaa,,,   wwwłłłaaammmaaannniiiaaa,,,    pppooosssiiiaaadddaaannniiieee   

nnnaaarrrkkkoootttyyykkkóóówww,,,    zzzaaakkkuuuppp   aaalllkkkooohhhooollluuu,,,    pppiiijjjeee   aaalllkkkooohhhooolll   www   ssszzzkkkooollleee   iii    pppooozzzaaa   ssszzzkkkooołłłąąą ,,,    nnnaaammmaaawwwiiiaaa   dddooo   pppiiiccciiiaaa   aaalllkkkooohhhooollluuu   llluuubbb   

zzzaaażżżyyywwwaaannniiiaaa   nnnaaarrrkkkoootttyyykkkóóówww,,,    zzzmmmuuussszzzaaa   iiinnnnnnyyyccchhh   dddooo   oookkkrrreeeśśślllooonnnyyyccchhh   zzzaaaccchhhooowwwaaańńń))),,,    ppprrrooowwwaaadddzzzooonnneee   bbbyyyłłłooo   wwwooobbbeeeccc   nnniiieeegggooo   

pppooossstttęęępppooowwwaaannniiieee   wwwyyyjjjaaaśśśnnniiiaaajjjąąąccceee   ppprrrzzzeeezzz   pppooollliiicccjjjęęę    ooo   pppooopppeeełłłnnniiieeennniiieee   ppprrrzzzeeessstttęęępppssstttwwwaaa,,,    kkktttóóórrreee   zzzaaakkkooońńńccczzzyyyłłłooo   sssiiięęę    

wwwyyyrrroookkkiiieeemmm   www   sssąąądddzzziiieee   dddlllaaa   nnniiieeellleeetttnnniiiccchhh,,,   

---    jjjeeesssttt    ooobbbjjjęęętttyyy   dddooozzzooorrreeemmm   kkkuuurrraaatttooorrraaa   sssąąądddooowwweeegggooo   zzzeee   wwwzzzggglllęęęddduuu   nnnaaa   pppooopppeeełłłnnniiiooonnneee   ppprrrzzzeeessstttęęępppssstttwwwooo   llluuubbb   iiinnnnnnyyy   ccczzzyyynnn   

kkkaaarrraaalllnnnyyy,,,    pppooo   zzzaaasssiiięęęgggnnniiięęęccciiiuuu   pppiiissseeemmmnnneeejjj   ooopppiiinnniiiiii    kkkuuurrraaatttooorrraaa,,,    

---    ppprrrzzzyyynnnooosssiii    dddooo   ssszzzkkkooołłłyyy   nnniiieeebbbeeezzzpppiiieeeccczzznnneee   nnnaaarrrzzzęęędddzzziiiaaa,,,    ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttyyy,,,    sssuuubbbssstttaaannncccjjjeee   (((nnnppp...:::    nnnooożżżeee,,,    ssstttrrrzzzyyykkkaaawwwkkkiii ,,,    

rrrooozzzpppuuussszzzccczzzaaalllnnniiikkkiii ,,,    gggaaazzz   iiitttppp...))) ,,,    

ccc)))   aaakkktttyyywwwnnnooośśśććć    ssspppooołłłeeeccczzznnnaaa:::    

---    ooodddmmmaaawwwiiiaaa   wwwyyykkkooonnnaaannniiiaaa   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkóóówww,,,    

---    jjjeeesssttt    ccczzzłłłooonnnkkkiiieeemmm   gggrrruuuppp   nnniiieeefffooorrrmmmaaalllnnnyyyccchhh   ooo   ccchhhaaarrraaakkkttteeerrrzzzeee   mmmooorrraaalllnnniiieee   dddeeessstttrrruuukkkcccyyyjjjnnnyyymmm,,,    

---    dddeeessstttrrruuukkkcccyyyjjjnnniiieee   wwwpppłłłyyywwwaaa   nnnaaa   ssspppooołłłeeeccczzznnnooośśśććć    ssszzzkkkooolllnnnąąą ...    

777...    TTTrrryyybbb   iii   zzzaaasssaaadddyyy   wwwyyyssstttaaawwwiiiaaannniiiaaa   oooccceeennn   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa...    

OOOccceeennnęęę    zzz   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   wwwyyyssstttaaawwwiiiaaa   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   kkklllaaasssyyy,,,    kkkooonnnsssuuullltttuuujjjąąąccc   sssiiięęę    iii    bbbiiiooorrrąąąccc   pppoooddd   uuuwwwaaagggęęę:::    

---    uuuwwwaaagggiii   zzzaaammmiiieeessszzzccczzzooonnneee   ppprrrzzzeeezzz   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    iii    ppprrraaacccooowwwnnniiikkkóóówww   ssszzzkkkooołłłyyy   www   dddzzziiieeennnnnniiikkkuuu,,,    

---    kkkooonnnsssuuullltttaaacccjjjeee   zzz   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaammmiii,,,    

---    oooccceeennnęęę    zzzaaappprrrooopppooonnnooowwwaaannnąąą    ppprrrzzzeeezzz      kkklllaaasssęęę ,,,    

---    sssaaammmooooooccceeennnęęę    uuuccczzznnniiiaaa   dddoookkkooonnnaaannnąąą    zzzgggooodddnnniiieee   zzz   ppprrrzzzyyyjjjęęętttyyymmmiii   kkkrrryyyttteeerrriiiaaammmiii...    

   



                                                                                                                                                                                                                                 §§§   777000   

OOOrrrgggaaannniiizzzaaacccjjjaaa   ppprrraaacccyyy   ssszzzkkkooołłłyyy   

   

111...    RRRoookkk   ssszzzkkkooolllnnnyyy   rrrooozzzpppoooccczzzyyynnnaaa   sssiiięęę    111   wwwrrrzzzeeeśśśnnniiiaaa   kkkaaażżżdddeeegggooo   rrroookkkuuu,,,    aaa   kkkooońńńccczzzyyy   zzz   dddnnniiieeemmm   333111   sssiiieeerrrpppnnniiiaaa         

nnnaaassstttęęępppnnneeegggooo   rrroookkkuuu...    

222...    TTTeeerrrmmmiiinnnyyy   rrrooozzzpppoooccczzzyyynnnaaannniiiaaa   iii    kkkooońńńccczzzeeennniiiaaa   zzzaaajjjęęęććć    dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo---wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh,,,    ppprrrzzzeeerrr www   

śśśwwwiiiąąąttteeeccczzznnnyyyccchhh   ooorrraaazzz   fffeeerrriiiiii    zzziiimmmooowwwyyyccchhh   iii    llleeetttnnniiiccchhh   oookkkrrreeeśśślllaaajjjąąą    ooodddrrręęębbbnnneee   ppprrrzzzeeepppiiisssyyy...    

333...    NNNaaauuukkkaaa   www   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm   dddzzziiieeellliii    sssiiięęę    nnnaaa   dddwwwaaa   ssseeemmmeeessstttrrryyy,,,    pppiiieeerrrwwwssszzzyyy   ssseeemmmeeessstttrrr   kkkooońńńccczzzyyy   sssiiięęę    www   pppiiieeerrrwwwssszzzyyy   

pppiiiąąąttteeekkk   pppooo   111111   ssstttyyyccczzznnniiiaaa...   

444...    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy      pppooo   zzzaaasssiiięęęgggnnniiięęęccciiiuuu   ooopppiiinnniiiiii    rrraaadddyyy   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj,,,    rrraaadddyyy   rrrooodddzzziiicccóóówww   iii    sssaaammmooorrrzzząąąddduuu   

uuuccczzznnniiiooowwwssskkkiiieeegggooo,,,    bbbiiiooorrrąąąccc   pppoooddd   uuuwwwaaagggęęę    wwwaaarrruuunnnkkkiii   llloookkkaaalllooowwweee   iii    mmmooożżżllliiiwwwooośśśccciii   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccyyyjjjnnneee   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

mmmooożżżeee,,,    www   dddaaannnyyymmm   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm,,,    uuussstttaaallliiiććć    dddooodddaaatttkkkooowwweee   dddnnniii   wwwooolllnnneee   oooddd   zzzaaajjjęęęććć    dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo---

wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh   www   wwwyyymmmiiiaaarrrzzzeee      dddooo   888   dddnnniii...   

555...    DDDooodddaaatttkkkooowwweee   dddnnniii   wwwooolllnnneee   oooddd   zzzaaajjjęęęććć    dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo---wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh,,,    ooo   kkktttóóórrryyyccchhh   mmmooowwwaaa      www   uuusssttt ...    444,,,    

mmmooogggąąą    bbbyyyććć    uuussstttaaalllooonnneee:::   

111)))   www   dddnnniii,,,    www   kkktttóóórrryyyccchhh   www   ssszzzkkkooollleee   llluuubbb   ppplllaaacccóóówwwccceee   ooodddbbbyyywwwaaa   sssiiięęę    eeegggzzzaaammmiiinnn   ppprrrzzzeeeppprrrooowwwaaadddzzzaaannnyyy         www   ooossstttaaatttnnniiimmm   rrroookkkuuu   

nnnaaauuukkkiii   www   gggiiimmmnnnaaazzzjjjuuummm,,,    

222)))   www   dddnnniii   śśśwwwiiiąąąttt    rrreeellliiigggiiijjjnnnyyyccchhh   nnniiieeebbbęęędddąąącccyyyccchhh   dddnnniiiaaammmiii   uuussstttaaawwwooowwwooo   wwwooolllnnnyyymmmiii   oooddd   ppprrraaacccyyy,,,    oookkkrrreeeśśślllooonnneee   www   

ppprrrzzzeeepppiiisssaaaccchhh   ooo   ssstttooosssuuunnnkkkuuu   pppaaańńńssstttwwwaaa   dddooo   pppooossszzzccczzzeeegggóóólllnnnyyyccchhh   kkkooośśśccciiiooołłłóóówww   llluuubbb   zzzwwwiiiąąązzzkkkóóówww   wwwyyyzzznnnaaannniiiooowwwyyyccchhh,,,    

333)))   www   iiinnnnnneee   dddnnniii,,,    jjjeeeżżżeeellliii    jjjeeesssttt    tttooo   uuuzzzaaasssaaadddnnniiiooonnneee   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjąąą    ppprrraaacccyyy   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    ppplllaaacccóóówwwkkkiii   llluuubbb   pppoootttrrrzzzeeebbbaaammmiii    

ssspppooołłłeeeccczzznnnooośśśccciii   llloookkkaaalllnnneeejjj...    

666...    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   ,,,    www   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   dddooo   dddnnniiiaaa   333000   wwwrrrzzzeeeśśśnnniiiaaa,,,    iiinnnfffooorrrmmmuuujjjeee   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii ,,,    uuuccczzznnniiióóówww   ooorrraaazzz   iiiccchhh   

rrrooodddzzziiicccóóówww   (((ppprrraaawwwnnnyyyccchhh   ooopppiiieeekkkuuunnnóóówww)))   ooo   uuussstttaaalllooonnnyyyccchhh   www   dddaaannnyyymmm   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm   dddooodddaaatttkkkooowwwyyyccchhh   dddnnniiiaaaccchhh   

wwwooolllnnnyyyccchhh   oooddd   zzzaaajjjęęęććć    dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo---wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh...    

777...    SSSzzzccczzzeeegggóóółłłooowwwąąą    ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjęęę    nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa,,,    wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   iii    ooopppiiieeekkkiii   www   dddaaannnyyymmm   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm,,,    zzzaaajjjęęęccciiiaaa   

llleeekkkcccyyyjjjnnneee   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwweee,,,    dddooodddaaatttkkkooowwweee,,,    nnnaaadddooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwweee,,,    iiinnndddyyywwwiiiddduuuaaalllnnneee   iii    pppooozzzaaallleeekkkcccyyyjjjnnneee   oookkkrrreeeśśślllaaa   

aaarrrkkkuuussszzz   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjiii    ssszzzkkkooołłłyyy...    ZZZaaammmiiieeessszzzccczzzaaa   sssiiięęę    www   nnniiimmm   rrróóówwwnnniiieeeżżż   lll iiiccczzzbbbęęę    ppprrraaacccooowwwnnniiikkkóóówww   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    www   tttyyymmm   

ppprrraaacccooowwwnnniiikkkóóówww   zzzaaajjjmmmuuujjjąąącccyyyccchhh   ssstttaaannnooowwwiiissskkkaaa   kkkiiieeerrrooowwwnnniiiccczzzeee   ooorrraaazzz   ooogggóóólllnnnąąą    lll iiiccczzzbbbęęę    gggooodddzzziiinnn   zzzaaajjjęęęććć    

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh   fff iiinnnaaannnsssooowwwaaannnyyyccchhh   zzzeee   śśśrrrooodddkkkóóówww   ppprrrzzzyyydddzzziiieeelllooonnnyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   ooorrrgggaaannn   ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   ssszzzkkkooołłłęęę ...    

DDDyyyrrreeekkktttooorrr   jjjeeesssttt    zzzooobbbooowwwiiiąąązzzaaannnyyy   dddooo   oooppprrraaacccooowwwaaannniiiaaa   aaarrrkkkuuussszzzaaa   zzz   uuuwwwzzzggglllęęędddnnniiieeennniiieeemmm   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo   ppplllaaannnuuu   

nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   dddooo   dddnnniiiaaa   333000   kkkwwwiiieeetttnnniiiaaa   kkkaaażżżdddeeegggooo   rrroookkkuuu...    

888...    AAArrrkkkuuussszzz   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjiii    ssszzzkkkooołłłyyy   zzzaaatttwwwiiieeerrrdddzzzaaa   ooorrrgggaaannn   ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy...       

999...    NNNaaa   pppooodddssstttaaawwwiiieee   zzzaaatttwwwiiieeerrrdddzzzooonnneeegggooo   aaarrrkkkuuussszzzaaa   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjiii    ssszzzkkkooołłłyyy   dddyyyrrreeekkktttooorrr   uuussstttaaalllaaa   tttyyygggooodddnnniiiooowwwyyy   

rrrooozzzkkkłłłaaaddd   zzzaaajjjęęęććć    zzz   uuuwwwzzzggglllęęędddnnniiieeennniiieeemmm   zzzaaasssaaaddd   oooccchhhrrrooonnnyyy   zzzdddrrrooowwwiiiaaa   iii    hhhiiigggiiieeennnyyy   ppprrraaacccyyy...    



111000...    PPPooodddssstttaaawwwooowwwyyymmmiii   fffooorrrmmmaaammmiii   dddzzziiiaaałłłaaalllnnnooośśśccciii   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo   –––    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzeeejjj   ssszzzkkkooołłłyyy   sssąąą:::    

111)))    ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwweee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee,,,    

222)))    dddooodddaaatttkkkooowwweee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee,,,    

333)))    zzzaaajjjęęęccciiiaaa   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo   –––    wwwyyyrrróóówwwnnnaaawwwccczzzeee   iii    ssspppeeecccjjjaaallliiissstttyyyccczzznnneee   ooorrrgggaaannniiizzzooowwwaaannneee   dddlllaaa   uuuccczzznnniiióóówww                                                

                                    mmmaaajjjąąącccyyyccchhh   tttrrruuudddnnnooośśśccciii   www   nnnaaauuuccceee   ooorrraaazzz   iiinnnnnneee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   wwwssspppooommmaaagggaaajjjąąąccceee   rrrooozzzwwwóóójjj   mmmłłłooodddzzziiieeeżżżyyy                                 

                                    zzz      zzzaaabbbuuurrrzzzeeennniiiaaammmiii   rrrooozzzwwwooojjjooowwwyyymmmiii,,,    

444)))    nnnaaadddooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwweee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   pppooozzzaaallleeekkkcccyyyjjjnnneee...    

111111...    PPPooodddssstttaaawwwooowwwąąą    jjjeeedddnnnooossstttkkkąąą    ooorrrgggaaannniiizzzaaacccyyyjjjnnnąąą    ssszzzkkkooołłłyyy   jjjeeesssttt    oooddddddzzziiiaaałłł ...    

111222...    WWW   ssstttrrruuukkktttuuurrrzzzeee   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccyyyjjjnnneeejjj   ssszzzkkkooołłłyyy   zzznnnaaajjjddduuujjjąąą    sssiiięęę    kkklllaaasssyyy   IIIIII---IIIIIIIII ...   

111333...    OOOddddddzzziiiaaałłł    ssskkkłłłaaadddaaa   sssiiięęę    zzz   uuuccczzznnniiióóówww,,,    kkktttóóórrrzzzyyy   www   dddaaannnyyymmm   rrroookkkuuu   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm   uuuccczzząąą    sssiiięęę    wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh      

ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttóóówww   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   iii    nnnaaadddooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   oookkkrrreeeśśślllooonnnyyyccchhh   ppplllaaannneeemmm   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   zzzgggooodddnnnyyymmm   

zzz   ooodddpppooowwwiiieeedddnnniiimmm   rrraaammmooowwwyyymmm   ppplllaaannneeemmm   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   iii    ppprrrooogggrrraaammmeeemmm   wwwyyybbbrrraaannnyyymmm   zzz   zzzeeessstttaaawwwuuu   ppprrrooogggrrraaammmóóówww   

dddlllaaa   dddaaannneeejjj   kkklllaaasssyyy   dddooopppuuussszzzccczzzooonnnyyyccchhh   dddooo   uuużżżyyytttkkkuuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo   llluuubbb   aaauuutttooorrrssskkkiiimmm   wwweeewwwnnnąąąttt rrrzzzssszzzkkkooolllnnnyyymmm   

ppprrrooogggrrraaammmeeemmm   zzzgggooodddnnnyyymmm   zzz   pppooodddssstttaaawwwaaammmiii   ppprrrooogggrrraaammmooowwwyyymmmiii   zzzaaatttwwwiiieeerrrdddzzzooonnnyyymmmiii   ppprrrzzzeeezzz   rrraaadddęęę    

pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnąąą ...    

111444...    OOOrrrgggaaannniiizzzaaacccjjjęęę    ssstttaaałłłyyyccchhh,,,    ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   iii    nnnaaadddooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnyyyccchhh   iii    

wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh   oookkkrrreeeśśślllaaa   tttyyygggooodddnnniiiooowwwyyy   rrrooozzzkkkłłłaaaddd   zzzaaajjjęęęććć    uuussstttaaalllooonnnyyy   ppprrrzzzeeezzz   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy   nnnaaa   

pppooodddssstttaaawwwiiieee   zzzaaatttwwwiiieeerrrdddzzzooonnneeegggooo   aaarrrkkkuuussszzzaaa   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccyyyjjjnnneeegggooo   zzz   uuuwwwzzzggglllęęędddnnniiieeennniiieeemmm   zzzaaasssaaaddd   oooccchhhrrrooonnnyyy   iii    

hhhiiigggiiieeennnyyy   ppprrraaacccyyy...    

111555...    OOOddddddzzziiiaaałłł    dddzzziiieeellliii    sssiiięęę    nnnaaa   gggrrruuupppyyy:::   

111)))    www   nnnaaauuuccczzzaaannniiiuuu   jjjęęęzzzyyykkkóóówww   ooobbbcccyyyccchhh   wwwppprrrooowwwaaadddzzzooonnnyyy   jjjeeesssttt    pppooodddzzziiiaaałłł    nnnaaa   gggrrruuupppyyy   oooddddddzzziiiaaałłłooowwweee,,,    

mmmiiięęędddzzzyyyooodddzzziiiaaałłłooowwweee   llluuubbb   mmmiiięęędddzzzyyykkklllaaasssooowwweee,,,    llliiiccczzząąąccceee   oooddd   111000   dddooo   222444   uuuccczzznnniiióóówww,,,    www   zzzaaallleeeżżżnnnooośśśccciii   oooddd   ssstttooopppnnniiiaaa   

zzzaaaaaawwwaaannnsssooowwwaaannniiiaaa   zzznnnaaajjjooommmooośśśccciii   jjjęęęzzzyyykkkaaa   ooobbbccceeegggooo,,,    

222)))    zzzaaajjjęęęccciiiaaa   wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   fff iiizzzyyyccczzznnneeegggooo   ppprrrooowwwaaadddzzzooonnneee   sssąąą    www   gggrrruuupppaaaccchhh   llliiiccczzząąącccyyyccchhh   oooddd   111222   dddooo   222666   uuuccczzznnniiióóówww   

zzzgggooodddnnniiieee   zzz   ppprrrzzzyyyjjjęęętttyyymmm   ppprrrooogggrrraaammmeeemmm   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa...    DDDooopppuuussszzzccczzzaaa   sssiiięęę    tttwwwooorrrzzzeeennniiieee   gggrrruuuppp   

mmmiiięęędddzzzyyyooodddzzziiiaaałłłooowwwyyyccchhh   llluuubbb   mmmiiięęędddzzzyyykkklllaaasssooowwwyyyccchhh,,,    

333)))    www   nnnaaauuuccczzzaaannniiiuuu   iiinnnfffooorrrmmmaaatttyyykkkiii   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   ppprrrooowwwaaadddzzzooonnneee   sssąąą    www   gggrrruuupppaaaccchhh      llliiiccczzząąącccyyyccchhh   nnniiieee   wwwiiięęęccceeejjj    222444   

uuuccczzznnniiióóówww...    

111666...    ZZZaaajjjęęęccciiiaaa   wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   dddooo   żżżyyyccciiiaaa   www   rrrooodddzzziiinnniiieee   ppprrrooowwwaaadddzzzooonnneee   sssąąą       zzzgggooodddnnniiieee   zzz   ppprrrzzzeeepppiiisssaaammmiii         www   sssppprrraaawwwiiieee   

ssspppooosssooobbbuuu   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo   ooorrraaazzz   zzzaaakkkrrreeesssuuu   tttrrreeeśśśccciii...    

111777...    ZZZaaajjjęęęccciiiaaa   zzz   rrreeellliiigggiiiiii///eeetttyyykkkiii   ppprrrooowwwaaadddzzzooonnneee   sssąąą    zzzgggooodddnnniiieee   zzz   ppprrrzzzeeepppiiisssaaammmiii   www   sssppprrraaawwwiiieee   wwwaaarrruuunnnkkkóóó www                                                                              

iii    ssspppooosssooobbbuuu   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   rrreeellliiigggiiiiii    www   pppuuubbbllliiiccczzznnnyyyccchhh   ppprrrzzzeeedddssszzzkkkooolllaaaccchhh   iii    ssszzzkkkooołłłaaaccchhh...    

111888...    PPPooodddssstttaaawwwooowwwąąą    fffooorrrmmmąąą    ppprrraaacccyyy   ssszzzkkkooołłłyyy   sssąąą    zzzaaajjjęęęccciiiaaa   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo   –––    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzeee      ppprrrooowwwaaadddzzzooonnneee               www   

sssyyysssttteeemmmiiieee   kkklllaaasssooowwwooo   –––    llleeekkkcccyyyjjjnnnyyymmm...    



111999...    GGGooodddzzziiinnnaaa   llleeekkkcccyyyjjjnnnaaa   tttrrrwwwaaa   444555   mmmiiinnnuuuttt...      

222000...    NNNiiieeekkktttóóórrreee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwweee,,,    zzzaaajjjęęęccciiiaaa   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo   –––    wwwyyyrrróóówwwnnnaaawwwccczzzeee,,,    mmmooogggąąą    bbbyyyććć    ppprrrooowwwaaadddzzzooonnneee   

pppooozzzaaa   sssyyysssttteeemmmeeemmm   kkklllaaasssooowwwooo   –––    llleeekkkcccyyyjjjnnnyyymmm   www      gggrrruuupppaaaccchhh      mmmiiięęędddzzzyyyoooddddddzzziiiaaałłłooowwwyyyccchhh,,,    mmmiiięęędddzzzyyykkklllaaasssooowwwyyyccchhh      

tttaaakkkżżżeee   pppooodddccczzzaaasss   wwwyyyccciiieeeccczzzeeekkk   iii    wwwyyyjjjaaazzzdddóóówww...    

222111...    SSSzzzkkkooołłłaaa   ppprrrooowwwaaadddzzziii    oooddddddzzziiiaaałłłyyy   kkklllaaasss   ssspppooorrrtttooowwwyyyccchhh   zzzgggooodddnnniiieee   zzz   ooodddrrręęębbbnnnyyymmmiii   ppprrrzzzeeepppiiisssaaammmiii...    

222222...    SSSzzzkkkooołłłaaa   ppprrrooowwwaaadddzzziii    oooddddddzzziiiaaałłłyyy   iiinnnttteeegggrrraaacccyyyjjjnnneee...    

222333...    DDDlllaaa   uuuccczzznnniiióóówww   mmmaaajjjąąącccyyyccchhh   tttrrruuudddnnnooośśśccciii   www   nnnaaauuuccceee   ooorrrgggaaannniiizzzooowwwaaannneee   sssąąą    zzzaaajjjęęęccciiiaaa   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo---

wwwyyyrrróóówwwnnnaaawwwccczzzeee   iii    ssspppeeecccjjjaaallliiissstttyyyccczzznnneee   ooorrraaazzz   iiinnnnnneee   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   wwwssspppooommmaaagggaaajjjąąąccceee   rrrooozzzwwwóóójjj      mmmłłłooodddzzziiieeeżżżyyy                                       zzz   

zzzaaabbbuuurrrzzzeeennniiiaaammmiii   rrrooozzzwwwooojjjooowwwyyymmmiii...    

222444...    SSSzzzkkkooołłłaaa   ooobbbeeejjjmmmuuujjjeee   kkkssszzztttaaałłłccceeennniiieeemmm   ssspppeeecccjjjaaalllnnnyyymmm   dddzzziiieeeccciii    iii    mmmłłłooodddzzziiieeeżżż   zzz   zzzaaabbbuuurrrzzzeeennniiiaaammmiii                                                                           iii    

ooodddccchhhyyyllleeennniiiaaammmiii   rrrooozzzwwwooojjjooowwwyyymmmiii    (((ppprrrooobbbllleeemmmaaammmiii   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyymmmiii,,,    uuupppooośśśllleeedddzzzeeennniiieeemmm   www   ssstttooopppnnniiiuuu   llleeekkkkkkiiimmm,,,    

uuummmiiiaaarrrkkkooowwwaaannnyyymmm   iii    zzznnnaaaccczzznnnyyymmm))),,,    wwwyyymmmaaagggaaajjjąąąccceee   ssstttooosssooowwwaaannniiiaaa   ssspppeeecccjjjaaalllnnneeejjj   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjiii    nnnaaauuukkkiii    iii    mmmeeetttoooddd   

ppprrraaacccyyy...    

222555...    DDDlllaaa   uuuccczzznnniiióóówww   nnniiieeepppeeełłłnnnooosssppprrraaawwwnnnyyyccchhh   www   zzzaaallleeeżżżnnnooośśśccciii    oooddd   rrrooodddzzzaaajjjuuu   iii    ssstttooopppnnniiiaaa   nnniiieeepppeeełłłnnnooosssppprrraaawwwnnnooośśśccciii,,,    

ssszzzkkkooołłłaaa   mmmooożżżeee   rrreeeaaallliiizzzooowwwaaaććć    zzzaaajjjęęęccciiiaaa   rrreeewwwaaallliiidddaaacccyyyjjjnnneee   zzzgggooodddnnniiieee   zzz   zzzaaallleeeccceeennniiiaaammmiii    pppuuubbbllliiiccczzznnneeejjj   iii    

nnniiieeepppuuubbbllliiiccczzznnneeejjj   pppooorrraaadddnnniii    pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo   –––    pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj...    

222666...    WWW   uuuzzzaaasssaaadddnnniiiooonnnyyyccchhh   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkaaaccchhh   dddlllaaa   uuuccczzznnniiióóówww   zzz   nnniiieeepppeeełłłnnnooosssppprrraaawwwnnnooośśśccciiiąąą    uuummmyyysssłłłooowwwąąą    www   ssstttooopppnnniiiuuu               

uuummmiiiaaarrrkkkooowwwaaannnyyymmm   iii    zzznnnaaaccczzznnnyyymmm   zzz   nnniiieeepppeeełłłnnnooosssppprrraaawwwnnnooośśśccciiiąąą    rrruuuccchhhooowwwąąą ,,,    aaauuutttyyyzzzmmmeeemmm   iii    

nnniiieeepppeeełłłnnnooosssppprrraaawwwnnnooośśśccciiiaaammmiii   sssppprrrzzzęęężżżooonnnyyymmmiii   dddooopppuuussszzzccczzzaaa   sssiiięęę    zzzaaatttrrruuudddnnniiieeennniiieee   pppooommmooocccyyy   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa...    

222777...    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy   www   pppooorrrooozzzuuummmiiieeennniiiuuu   zzz   rrraaadddąąą    pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnąąą    iii    www   uuuzzzgggooodddnnniiieeennniiiuuu   zzz   ooorrrgggaaannneeemmm   

ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyymmm   ssszzzkkkooołłłęęę    uuussstttaaalllaaa   zzzaaasssaaadddyyy   ppprrrooowwwaaadddzzzeeennniiiaaa   nnniiieeekkktttóóórrryyyccchhh   zzzaaajjjęęęććć    (((nnnppp...:::    zzzaaajjjęęęccciiiaaa   

wwwyyyrrróóówwwnnnaaawwwccczzzeee,,,    ssspppeeecccjjjaaallliiissstttyyyccczzznnneee,,,    rrreeekkkrrreeeaaacccyyyjjjnnnooo   ---    ssspppooorrrtttooowwweee,,,    nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   jjjęęęzzzyyykkkóóówww   ooobbbcccyyyccchhh,,,       

iiinnnfffooorrrmmmaaatttyyykkkiii,,,    kkkooołłłaaa   zzzaaaiiinnnttteeerrreeesssooowwwaaańńń    iii    iiinnnnnneee))),,,    kkktttóóórrreee   mmmooogggąąą    bbbyyyććć    ppprrrooowwwaaadddzzzooonnneee   pppooozzzaaa   sssyyysssttteeemmmeeemmm               

kkklllaaasssooowwwooo---llleeekkkcccyyyjjjnnnyyymmm   www   gggrrruuupppaaaccchhh   oooddddddzzziiiaaa łłłooowwwyyyccchhh   llluuubbb   mmmiiięęędddzzzyyyoooddddddzzziiiaaałłłooowwwyyyccchhh                                                                                                            

iii       mmmiiięęędddzzzyyykkklllaaasssooowwwyyyccchhh...    

222888...    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    nnnaaa   wwwnnniiiooossseeekkk   rrrooodddzzziiicccóóówww   (((ooopppiiieeekkkuuunnnóóówww   ppprrraaawwwnnnyyyccchhh)))   ooorrraaazzz   nnnaaa   pppooodddssstttaaawwwiiieee   ooopppiiinnniiiiii    

pppuuubbbllliiiccczzznnneeejjj   pppooorrraaadddnnniii    pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo---pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj,,,    www   tttyyymmm   pppuuubbbllliiiccczzznnneeejjj   pppooorrraaadddnnniii    

ssspppeeecccjjjaaallliiissstttyyyccczzznnneeejjj,,,    aaalllbbbooo   nnniiieeepppuuubbbllliiiccczzznnneeejjj    pppooorrraaadddnnniii   pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo   –––    pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj   www   tttyyymmm   

nnniiieeepppuuubbbllliiiccczzznnneeejjj   pppooorrraaadddnnniii    ssspppeeecccjjjaaallliiissstttyyyccczzznnneeejjj,,,    ssspppeeełłłnnniiiaaajjjąąąccceeejjj   wwwaaarrruuunnnkkkiii,,,    zzzwwwaaalllnnniiiaaa   uuuccczzznnniiiaaa   zzz   wwwaaadddąąą    sssłłłuuuccchhhuuu   

llluuubbb   zzz   gggłłłęęębbboookkkąąą    dddyyysssllleeekkksssjjjąąą    rrrooozzzwwwooojjjooowwwąąą    zzz   nnnaaauuukkkiii    dddrrruuugggiiieeegggooo   jjjęęęzzzyyykkkaaa   ooobbbccceeegggooo...    ZZZwwwooolllnnniiieeennniiieee   mmmooożżżeee   

dddoootttyyyccczzzyyyććć    ccczzzęęęśśśccciii   llluuubbb   cccaaałłłeeegggooo   oookkkrrreeesssuuu   kkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa   www   ssszzzkkkooollleee...    

222999...    WWW   ssszzzkkkooollleee   uuudddzzziiieeelllaaannnaaa   iii    ooorrrgggaaannniiizzzooowwwaaannnaaa   jjjeeesssttt    pppooommmoooccc   pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo   –––    pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnaaa...    

111)))    PPPooommmoooccc   pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo   –––    pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnąąą    ooorrrgggaaannniiizzzuuujjjeee   dddyyyrrreeekkktttooorrr   ssszzzkkkooołłłyyy...    

222)))    PPPooommmoooccc   pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnaaa   uuudddzzziiieeelllaaannnaaa   jjjeeesssttt    zzz   iiinnniiicccjjjaaatttyyywwwyyy:::    



                                                      ---   uuuccczzznnniiiaaa,,,   

                                                      ---   rrrooodddzzziiicccóóówww   uuuccczzznnniiiaaa,,,    

                                                      ---   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

                                                      ---   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccyyy   kkklllaaasssyyy,,,    gggrrruuupppyyy   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzeeejjj,,,    

                                                      ---   pppiiieeelllęęęgggnnniiiaaarrrkkkiii,,,    śśśrrrooodddooowwwiiissskkkaaa   nnnaaauuuccczzzaaannniiiaaa   iii    wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   llluuubbb   hhhiiigggiiieeennniiissstttkkkiii ,,,    

                                                      ---   pppooorrraaadddnnniii,,,   

                                                      ---   pppooommmooocccyyy   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    

                                                      ---   ppprrraaacccooowwwnnniiikkkaaa   sssooocccjjjaaalllnnneeegggooo,,,    

                                                      ---   kkkuuurrraaatttooorrraaa   sssąąądddooowwweeegggooo,,,       

                                                      ---   aaasssyyysssttteeennntttaaa   rrrooodddzzziiinnnyyy   

   

   

§§§   777111   

ZZZaaasssaaadddyyy   rrrooozzzwwwiiiąąązzzyyywwwaaannniiiaaa   kkkooonnnfff llliiikkktttóóówww   

111...    RRRooozzzwwwiiiąąązzzyyywwwaaannniiieee   kkkooonnnfff llliiikkktttóóówww   www   ssszzzkkkooollleee...    

                                 WWW   sssppprrraaawwwaaaccchhh   ssspppooorrrnnnyyyccchhh   ppprrrooowwwaaadddzzziii    sssiiięęę    mmmeeedddiiiaaacccjjjeee   nnnaaa   ttteeerrreeennniiieee   ssszzzkkkooołłłyyy   aaażżż   dddooo   rrrooozzzwwwiiiąąązzzaaannniiiaaa                              

                                 kkkooonnnfffllliiikkktttuuu...   

222...    MMMeeedddiiiaaatttooorrreeemmm   mmmooożżżeee   bbbyyyććć:::   

111)))    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   kkklllaaasssyyy   www   ssspppooorrraaaccchhh   mmmiiięęędddzzzyyy:::   uuuccczzznnniiiaaammmiii,,,    uuuccczzznnniiieeemmm   iii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleeemmm   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttuuu,,,    

rrrooodddzzziiiccceeemmm   iii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleeemmm   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttuuu,,,    

222)))    pppeeedddaaagggoooggg   ssszzzkkkooolllnnnyyy   www   ssspppooorrraaaccchhh   mmmiiięęędddzzzyyy:::   uuuccczzznnniiiaaammmiii,,,    uuuccczzznnniiieeemmm   iii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleeemmm   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttuuu,,,    jjjeeeżżżeeellliii    

mmmeeedddiiiaaacccjjjaaa   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccyyy   nnniiieee   dddoooppprrrooowwwaaadddzzziii    dddooo   rrrooozzzwwwiiiąąązzzaaannniiiaaa   kkkooonnnfff llliiikkktttuuu,,,   uuuccczzznnniiieeemmm   iii    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccąąą ...    

333)))    DDDyyyrrreeekkktttooorrr   llluuubbb   zzz   jjjeeegggooo   uuupppooowwwaaażżżnnniiieeennniiiaaa   wwwiiiccceeedddyyyrrreeekkktttooorrr   www   kkkooonnnfff llliiikkktttaaaccchhh   mmmiiięęędddzzzyyy:::   

aaa)))    uuuccczzznnniiiaaammmiii,,,    jjjeeeżżżeeellliii    wwwccczzzeeeśśśnnniiieeejjjssszzzeee   mmmeeedddiiiaaacccjjjeee   nnniiieee   dddoooppprrrooowwwaaadddzzząąą    dddooo   rrrooozzzwwwiiiąąązzzaaannniiiaaa   kkkooonnnfff llliiikkktttuuu,,,   

bbb)))    uuuccczzznnniiieeemmm   iii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleeemmm   llluuubbb   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccąąą ,,,    

ccc)))    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaammmiii,,,    

ddd)))    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellleeemmm   aaa   iiinnnnnnyyymmm   ppprrraaacccooowwwnnniiikkkiiieeemmm   ssszzzkkkooołłłyyy...    

333...    SSSppprrraaawwwyyy   ssspppooorrrnnneee   mmmiiięęędddzzzyyy   dddyyyrrreeekkktttooorrreeemmm   aaa   ppprrraaacccooowwwnnniiikkkiiieeemmm   ssszzzkkkooołłłyyy   rrrooozzzpppaaatttrrryyywwwaaannneee   sssąąą    ppprrrzzzeeezzz   kkkiiieeerrrooowwwaaannneee   

dddooo   rrrooozzzpppaaatttrrrzzzeeennniiiaaa   ppprrrzzzeeezzz   ooorrrgggaaannn   ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   ssszzzkkkooołłłęęę ,,,    jjjeeeżżżeeellliii    nnnaaa   ttteeerrreeennniiieee   ssszzzkkkooołłłyyy   nnniiieee      uuudddaaa   sssiiięęę    

rrrooozzzwwwiiiąąązzzaaaććć    kkkooonnnfff llliiikkktttuuu...   

§§§   777222   

UUUccczzznnniiiooowwwiiieee   dddoootttyyyccchhhccczzzaaasssooowwweeegggooo   gggiiimmmnnnaaazzzjjjuuummm   

111...    SSSzzzkkkooołłłaaa   ooorrrgggaaannniiizzzuuujjjeee   kkkssszzztttaaałłłccceeennniiieee,,,    wwwyyyccchhhooowwwaaannniiieee   iii    ooopppiiieeekkkęęę    dddlllaaa   dddzzziiieeeccciii   iii    mmmłłłooodddzzziiieeeżżżyyy         nnniiieeepppeeełłłnnnooosssppprrraaawwwnnneeejjj   ooorrraaazzz   

nnniiieeedddooossstttooosssooowwwaaannneeejjj    ssspppooołłłeeeccczzznnniiieee   nnniiieee   dddłłłuuużżżeeejjj   nnniiiżżż   dddooo   222111   rrroookkkuuu   żżżyyyccciiiaaa...    



222...    NNNiiieeessspppeeełłłnnniiieeennniiieee   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkuuu   pppooodddllleeegggaaa   eeegggzzzeeekkkuuucccjjjiii    www   ttt rrryyybbbiiieee   uuussstttaaawwwyyy   ooo   pppooossstttęęępppooowwwaaannniiiuuu   eeegggzzzeeekkkuuucccyyyjjjnnnyyymmm                              www   

aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaacccjjjiii ...    

333...    SSSzzzkkkooołłłaaa   zzzaaapppeeewwwnnniiiaaa   uuuccczzznnniiiooommm   ooodddpppooowwwiiieeedddnnniiieee   wwwaaarrruuunnnkkkiii   mmmaaajjjąąąccceee   nnnaaa   wwwzzzggglllęęędddzzziiieee   bbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo,,,       oooccchhhrrrooonnnęęę    

ppprrrzzzeeeddd   ppprrrzzzeeemmmooocccąąą ,,,    uuuzzzaaallleeeżżżnnniiieeennniiiaaammmiii,,,    dddeeemmmooorrraaallliiizzzaaacccjjjąąą    ooorrraaazzz   iiinnnnnnyyymmmiii   ppprrrzzzeeejjjaaawwwaaammmiii   pppaaatttooolllooogggiiiiii    ssspppooołłłeeeccczzznnneeejjj...    

   

§§§      777333   

111...    UUUccczzzeeeńńń    mmmaaa   ppprrraaawwwooo   dddooo:::   

111)))    wwwłłłaaaśśśccciiiwwwiiieee   zzzooorrrgggaaannniii zzzooowwwaaannneeegggooo   ppprrroooccceeesssuuu   kkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa,,,    zzzgggooodddnnniiieee   zzz   zzzaaasssaaadddaaammmiii    hhhiiigggiiieeennnyyy      ppprrraaacccyyy   

uuummmyyysssłłłooowwweeejjj,,,    

222)))    ooopppiiieeekkkiii    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzeeejjj   iii    oooccchhhrrrooonnnyyy   ppprrrzzzeeeddd   wwwssszzzeeelllkkkiiimmmiii   fffooorrrmmmaaammmiii   ppprrrzzzeeemmmooocccyyy   fff iiizzzyyyccczzznnneeejjj    bbbąąądddźźź    

pppsssyyyccchhhiiiccczzznnneeejjj,,,    dddooo   oooccchhhrrrooonnnyyy   iii    pppooossszzzaaannnooowwwaaannniiiaaa   jjjeeegggooo   gggooodddnnnooośśśccciii,,,       

333)))    kkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiiaaa   zzz   pppooommmooocccyyy   ssstttyyypppeeennndddiiiaaalllnnneeejjj   bbbąąądddźźź   dddooorrraaaźźźnnneeejjj,,,    zzzgggooodddnnniiieee   zzz   ooodddrrręęębbbnnnyyymmmiii   ppprrrzzzeeepppiiisssaaammmiii,,,    

444)))    żżżyyyccczzzllliiiwwweeegggooo,,,    pppooodddmmmiiioootttooowwweeegggooo   tttrrraaakkktttooowwwaaannniiiaaa   www   ppprrroooccceeesssiiieee   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo   –––       wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyymmm,,,    

555)))    ssswwwooobbbooodddyyy   wwwyyyrrraaażżżaaannniiiaaa   mmmyyyśśśllliii    iii    ppprrrzzzeeekkkooonnnaaańńń ,,,    www   ssszzzccczzzeeegggóóólllnnnooośśśccciii   dddoootttyyyccczzząąącccyyyccchhh   żżżyyyccciiiaaa      ssszzzkkkooołłłyyy,,,    aaallleee      

tttaaakkkżżżeee   śśśwwwiiiaaatttooopppooogggllląąądddooowwwyyyccchhh   rrreeellliiigggiiijjjnnnyyyccchhh   –––    jjjeeeśśśllliii    nnniiieee   nnnaaarrruuussszzzaaa   tttooo   dddooobbbrrraaa      iiinnnnnnyyyccchhh   ooosssóóóbbb,,,       

666)))    rrrooozzzwwwiiijjjaaannniiiaaa      zzzaaaiiinnnttteeerrreeesssooowwwaaańńń ,,,    zzzdddooolllnnnooośśśccciii   iii    tttaaallleeennntttóóówww,,,    

777)))    sssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwweeejjj,,,    ooobbbiiieeekkktttyyywwwnnneeejjj   iii    jjjaaawwwnnneeejjj   oooccceeennnyyy   ooorrraaazzz   jjjeeedddnnnooollliii ttteeegggooo   uuussstttaaallleeennniiiaaa   ssspppooosssooobbbóóówww   kkkooonnntttrrrooollliii       

pppooossstttęęępppóóówww   www   nnnaaauuuccceee,,,    

888)))    pppooommmooocccyyy   www   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   tttrrruuudddnnnooośśśccciii    www   nnnaaauuuccceee,,,    

999)))    kkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiiaaa   zzz   pppooorrraaadddnnniiiccctttwwwaaa   pppsssyyyccchhhooolllooogggiiiccczzznnnooo   –––    pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeegggooo,,,    

111000)))    kkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiiaaa   zzz   pppooommmiiieeessszzzccczzzeeeńńń    ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh,,,    sssppprrrzzzęęętttuuu,,,    śśśrrrooodddkkkóóówww   dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnyyyccchhh,,,    kkksssiiięęęgggooozzzbbbiiiooorrruuu   

bbbiiibbbllliiiooottteeekkkiii   pppooodddccczzzaaasss   zzzaaajjjęęęććć    pppooozzzaaallleeekkkcccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    

111111)))    wwwpppłłłyyywwwuuu   nnnaaa   żżżyyyccciiieee   ssszzzkkkooołłłyyy   pppoooppprrrzzzeeezzz   dddzzziiiaaałłłaaalllnnnooośśśććć    sssaaammmooorrrzzząąądddooowwwąąą    ooorrraaazzz   zzzrrrzzzeeessszzzaaannniiiaaa   sssiiięęę    www   

ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjaaaccchhh   dddzzziiiaaałłłaaajjjąąącccyyyccchhh   www   ssszzzkkkooollleee,,,       

111222)))    zzzrrrzzzeeessszzzaaannniiiaaa   sssiiięęę    www   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjaaaccchhh   uuuccczzznnniiiooowwwssskkkiiiccchhh,,,    mmmłłłooodddzzziiieeeżżżooowwwyyyccchhh   iii    ssspppooołłłeeeccczzznnnyyyccchhh      

dddzzziiiaaałłłaaajjjąąącccyyyccchhh   www   ssszzzkkkooollleee,,,    

111333)))    kkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiiaaa   zzz   pppooommmooocccyyy   mmmaaattteeerrriiiaaalllnnneeejjj,,,    

111444)))    zzzłłłooożżżeeennniiiaaa   ssskkkaaarrrgggiii   ooo   nnnaaarrruuussszzzeeennniiiuuu   jjjeeegggooo   ppprrraaawww   zzzaaawwwaaarrrtttyyyccchhh   www   ssstttaaatttuuuccciiieee,,,    

111555)))    wwwyyybbbiiieeerrraaaććć    iii    bbbyyyććć    wwwyyybbbiiieeerrraaannnyyy   dddooo   ooorrrgggaaannnóóówww   sssaaammmooorrrzzząąąddduuu   uuuccczzznnniiiooowwwssskkkiiieeegggooo...    

   

222...    UUUccczzzeeeńńń    mmmaaa   ooobbbooowwwiiiąąązzzeeekkk:::    

111)))    uuuccczzzęęęssszzzccczzzaaannniiiaaa   nnnaaa   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnneee,,,    nnnaaallleeeżżżyyyttteeegggooo   ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaannniiiaaa   sssiiięęę    dddooo   nnniiiccchhh   ooorrraaazzz   

aaakkktttyyywwwnnneeegggooo   uuudddzzziiiaaałłłuuu   www   zzzaaajjjęęęccciiiaaaccchhh,,,    aaa   tttaaakkkżżżeee   nnniiieeezzzaaakkkłłłóóócccaaannniiiaaa   ppprrrzzzeeebbbiiieeeggguuu   zzzaaajjjęęęććć    ppprrrzzzeeezzz   nnniiieeewwwłłłaaaśśśccciiiwwweee   

zzzaaaccchhhooowwwaaannniiieee,,,    

222)))    uuusssppprrraaawwwiiieeedddllliiiwwwiiiaaannniiiaaa   nnniiieeeooobbbeeecccnnnooośśśccciii   www   ssszzzkkkooollleee   www   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   dddwwwóóóccchhh   tttyyygggooodddnnniii   oooddd   ccchhhwwwiiillliii    pppooowwwrrroootttuuu   

dddooo   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

333)))    ppprrrzzzeeessstttrrrzzzeeegggaaannniiiaaa   zzzaaasssaaaddd   kkkuuullltttuuurrryyy   wwwssspppóóółłł żżżyyyccciiiaaa   www   ooodddnnniiieeesssiiieeennniiiuuu   dddooo   kkkooollleeegggóóówww,,,    

444)))    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    iii    iiinnnnnnyyyccchhh   ppprrraaacccooowwwnnniiikkkóóówww   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

555)))    ppprrrzzzeeeccciiiwwwssstttaaawwwiiiaaannniiiaaa   sssiiięęę    ppprrrzzzeeejjjaaawwwooommm   wwwuuulllgggaaarrrnnnooośśśccciii   iii    bbbrrruuutttaaalllnnnooośśśccciii,,,    

666)))    ssszzzaaannnooowwwaaannniiiaaa   pppooogggllląąądddóóówww   iii    ppprrrzzzeeekkkooonnnaaańńń    rrreeellliiigggiiijjjnnnyyyccchhh   iiinnnnnnyyyccchhh   llluuudddzzziii ,,,   

777)))    wwwłłłaaaśśśccciiiwwweeegggooo   zzzwwwrrraaacccaaannniiiaaa   sssiiięęę    dddooo   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    iii    iiinnnnnnyyyccchhh   ppprrraaacccooowwwnnniiikkkóóówww   ssszzzkkkooołłłyyy   ooorrraaazzz   pppooozzzooossstttaaałłłyyyccchhh   

uuuccczzznnniiióóówww,,,    

888)))    ssszzzaaannnooowwwaaannniiiaaa   gggooodddnnnooośśśccciii   iii    nnniiieeetttyyykkkaaalllnnnooośśśccciii   ooosssooobbbiiisssttteeejjj    wwwłłłaaasssnnneeejjj   iii    iiinnnnnnyyyccchhh,,,   

999)))    ooodddpppooowwwiiieeedddzzziiiaaalllnnnooośśśccciii    zzzaaa   wwwłłłaaasssnnneee   żżżyyyccciiieee,,,    zzzdddrrrooowwwiiieee   iii    hhhiiigggiiieeennnęęę ,,,    

111000)))    nnnooossszzzeeennniiiaaa   sssccchhhllluuudddnnneeegggooo   ssstttrrrooojjjuuu   ooorrraaazzz   ssstttrrrooojjjuuu   gggaaalllooowwweeegggooo   pppooodddccczzzaaasss   uuurrroooccczzzyyyssstttooośśśccciii   ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh   iii    

llloookkkaaalllnnnyyyccchhh,,,    

111111)))    ssszzzaaannnooowwwaaannniiiaaa   mmmiiieeennniiiaaa   wwwłłłaaasssnnneeegggooo   iii    cccuuudddzzzeeegggooo,,,    

111222)))    dddbbbaaałłłooośśśccciii   ooo   sssppprrrzzzęęęttt    iii    pppooommmiiieeessszzzccczzzeeennniiiaaa   ssszzzkkkooolllnnneee,,,    

111333)))    pppooodddpppooorrrzzząąądddkkkooowwwaaannniiiaaa   sssiiięęę    zzzaaallleeeccceeennniiiooommm   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    rrraaadddyyy   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj,,,    



nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    ooorrraaazzz   uuussstttaaallleeennniiiooommm   rrraaadddyyy   rrrooodddzzziiicccóóówww,,,    sssaaammmooorrrzzząąąddduuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo   llluuubbb   kkklllaaasssooowwweeegggooo,,,    

111444)))    nnniiieee   oooddddddaaalllaaannniiiaaa   sssiiięęę    www   ccczzzaaasssiiieee   tttrrrwwwaaannniiiaaa   zzzaaajjjęęęććć    pppooozzzaaa   ooobbbiiieeekkktttyyy   ssszzzkkkooołłłyyy   bbbeeezzz   zzzgggooodddyyy   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaa,,,    

111555)))    nnniiieee   kkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiiaaa   zzz   ttteeellleeefffooonnnóóówww      kkkooommmóóórrrkkkooowwwyyyccchhh   www   ccczzzaaasssiiieee   tttrrrwwwaaannniiiaaa   zzzaaajjjęęęććć    llleeekkkcccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    

111666)))    rrreeeppprrreeezzzeeennntttooowwwaaannniiiaaa   bbbaaarrrwww   ssszzzkkkooołłłyyy   www   kkkooonnnkkkuuurrrsssaaaccchhh   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwwyyyccchhh   ooorrraaazzz   zzzaaawwwooodddaaaccchhh   ssspppooorrrtttooowwwyyyccchhh,,,    

111777)))    pppoookkkrrryyywwwaaannniiiaaa   kkkooossszzztttóóówww   ssszzzkkkóóóddd   mmmaaattteeerrriiiaaalllnnnyyyccchhh,,,    kkktttóóórrryyyccchhh   bbbyyyłłł    sssppprrraaawwwcccąąą ...    

   

333...    ZZZaaabbbrrraaannniiiaaa   sssiiięęę    ppprrrzzzyyynnnooossszzzeeennniiiaaa   nnnaaa   ttteeerrreeennn   ssszzzkkkooołłłyyy   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttóóówww   zzzaaagggrrraaażżżaaajjjąąącccyyyccchhh   zzzdddrrrooowwwiiiuuu                                                                                    

iii    bbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwuuu   ppprrrzzzeeebbbyyywwwaaajjjąąącccyyyccchhh   tttaaammm   ooosssóóóbbb...    

   

444...    ZZZ   rrreeeppprrreeezzzeeennntttooowwwaaannniiiaaa   ssszzzkkkooołłłyyy   wwwyyykkkllluuuccczzzeeennniii    sssąąą    uuuccczzznnniiiooowwwiiieee,,,    ppprrrzzzeeeccciiiwwwkkkooo   kkktttóóórrryyymmm   tttoooccczzzyyy   sssiiięęę    pppooossstttęęępppooowwwaaannniiieee   

kkkaaarrrnnneee   llluuubbb   kkktttóóórrryyyccchhh   wwwyyykkkllluuuccczzzyyy   dddeeecccyyyzzzjjjaaa   rrraaadddyyy   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj   zzzaaa   ppprrrzzzeeewwwiiinnniiieeennniiiaaa   ssszzzkkkooolllnnneee...    

   

   

   

§§§   777444   

   

111...    UUUccczzznnniiiaaa   mmmooożżżnnnaaa   nnnaaagggrrrooodddzzziiiććć    zzzaaa:::    

111)))    ssszzzccczzzeeegggóóólllnnneee   ooosssiiiąąągggnnniiięęęccciiiaaa   www   nnnaaauuuccceee,,,    

222)))    gggooodddnnneee   rrreeeppprrreeezzzeeennntttooowwwaaannniiieee   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

333)))    wwwzzzooorrrooowwweee   wwwyyypppeeełłłnnniiiaaannniiieee   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkóóówww   iii    pppooowwwiiieeerrrzzzooonnnyyyccchhh   zzzaaadddaaańńń ,,,    

444)))    wwwyyykkkaaazzzyyywwwaaannniiieee   sssiiięęę    iiinnniiicccjjjaaatttyyywwwąąą    iii    kkkrrreeeaaatttyyywwwnnnooośśśccciiiąąą    www   żżżyyyccciiiuuu   ssszzzkkkooołłłyyy...    

   

222...    SSStttooosssooowwwaaannneee   sssąąą    nnnaaassstttęęępppuuujjjąąąccceee   rrrooodddzzzaaajjjeee   nnnaaagggrrróóóddd   iii    wwwyyyrrróóóżżżnnniiieeeńńń:::   

111)))    pppoooccchhhwwwaaałłłaaa   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccyyy   kkklllaaasssyyy,,,    

222)))    pppoooccchhhwwwaaałłłaaa   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   wwwooobbbeeeccc   ssspppooołłłeeeccczzznnnooośśśccciii   ssszzzkkkooolllnnneeejjj,,,    

333)))    nnnaaagggrrrooodddaaa   kkksssiiiąąążżżkkkooowwwąąą ,,,    

444)))    llliiisssttt    gggrrraaatttuuulllaaacccyyyjjjnnnyyy...    

   

333...    NNNaaagggrrrooodddąąą    kkksssiiiąąążżżkkkooowwwąąą    rrraaadddaaa   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnaaa   wwwyyyrrróóóżżżnnniiiaaa   uuuccczzznnniiióóówww,,,    kkktttóóórrrzzzyyy   zzzaaa   oookkkrrreeesss   rrroooccczzznnneeejjj   nnnaaauuukkkiii    

uuuzzzyyyssskkkaaallliii    nnnaaajjjllleeepppssszzzeee   wwwyyynnniiikkkiii    www   nnnaaauuuccceee   (((444,,,888555   iii    wwwyyyżżżeeejjj)))    iii    wwwzzzooorrrooowwweee   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiieee...    

   

444...    LLLiiisssttt    gggrrraaatttuuulllaaacccyyyjjjnnnyyy   oootttrrrzzzyyymmmuuujjjąąą    rrrooodddzzziiiccceee   aaabbbsssooolllwwweeennntttaaa   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    kkktttóóórrryyy   www   kkklllaaasssiiieee   pppiiieeerrrwwwssszzzeeejjj      iii    dddrrruuugggiiieeejjj    

oootttrrrzzzyyymmmaaałłł    śśśwwwiiiaaadddeeeccctttwwwooo   zzz   wwwyyyrrróóóżżżnnniiieeennniiieeemmm,,,    aaa   www   kkklllaaasssiiieee   tttrrrzzzeeeccciiieeejjj    jjjeeegggooo   śśśrrreeedddnnniiiaaa   oooccceeennn   wwwyyynnnooosssiii    cccooo   

nnnaaajjjmmmnnniiieeejjj    555,,,   000   iii   oooccceeennnaaa   zzz   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiiaaa   jjjeeesssttt    wwwzzzooorrrooowwwaaa...    

   

555...    NNNaaajjjllleeepppssszzzeeemmmuuu   aaabbbsssooolllwwweeennntttooowwwiii   ssszzzkkkooołłłyyy   rrraaadddaaa   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnaaa   ppprrrzzzyyyzzznnnaaajjjeee   tttyyytttuuułłł    :::    PPPrrriiimmmuuusss   IIInnnttteeerrr      PPPaaarrreeesss...       

   

666...    AAAbbbsssooolllwwweeennntttooommm   ssszzzkkkooołłłyyy   zzzaaa   gggooodddnnneee   rrreeeppprrreeezzzeeennntttooowwwaaannniiieee   bbbaaarrrwww   ssszzzkkkooołłłyyy   www   ssspppooorrrccciiieee   rrraaadddaaa   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnaaa   

ppprrrzzzyyyzzznnnaaajjjeee   oookkkooollliiiccczzznnnooośśśccciiiooowwweee   ssstttaaatttuuueeetttkkkiii ...    

   

777...    WWWyyyccchhhooowwwaaawwwcccaaa   llluuubbb   dddyyyrrreeekkktttooorrr   pppooo   zzzaaasssiiięęęgggnnniiięęęccciiiuuu   ooopppiiinnniiiiii    rrraaadddyyy   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj ,,,    mmmooożżżeee   pppooossstttaaannnooowwwiiiććć    ooo      

ppprrrzzzyyyzzznnnaaannniiiuuu   nnnaaagggrrrooodddyyy   www   iiinnnnnneeejjj   fffooorrrmmmiiieee...       

§§§   777555   

   

111...    WWWooobbbeeeccc   uuuccczzznnniiióóówww   nnniiieee   ppprrrzzzeeessstttrrrzzzeeegggaaajjjąąącccyyyccchhh   pppooossstttaaannnooowwwiiieeeńńń    ppprrraaawwwaaa   wwweeewwwnnnąąątttrrrzzzssszzzkkkooolllnnneeegggooo   ssstttooosssuuujjjeee   sssiiięęę       

nnnaaassstttęęępppuuujjjąąąccceee   kkkaaarrryyy:::    

111)))    uuupppooommmnnniiieeennniiieee   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccyyy   kkklllaaasssyyy,,,    

222)))    uuupppooommmnnniiieeennniiieee   llluuubbb   nnnaaagggaaannnaaa   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

333)))    uuupppooommmnnniiieeennniiieee   llluuubbb   nnnaaagggaaannnaaa   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   uuudddzzziiieeelllooonnnaaa   www   ooobbbeeecccnnnooośśśccciii    cccaaałłłeeejjj   ssspppooołłłeeeccczzznnnooośśśccciii   ssszzzkkkooolllnnneeejjj    



444)))    zzzaaawwwiiieeessszzzeeennniiieee   ppprrraaawwwaaa   dddooo   uuudddzzziiiaaałłłuuu   www   zzzaaajjjęęęccciiiaaaccchhh   pppooozzzaaallleeekkkcccyyyjjjnnnyyyccchhh,,,    iiimmmppprrreeezzzaaaccchhh   kkkuuullltttuuurrraaalllnnnyyyccchhh   iii    

ssspppooorrrtttooowwwyyyccchhh,,,    rrreeeppprrreeezzzeeennntttooowwwaaannniiiaaa   ssszzzkkkooołłłyyy   nnnaaa   zzzeeewwwnnnąąątttrrrzzz      dddooo   ooodddwwwooołłłaaannniiiaaa,,,    ooorrraaazzz      dddooo   kkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiiaaa      zzz   

nnniiieeekkktttóóórrryyyccchhh   fffooorrrmmm   pppooommmooocccyyy   mmmaaattteeerrriiiaaalllnnneeejjj,,,   

555)))    ppprrrzzzeeennniiieeesssiiieeennniiieee   dddooo   rrróóówwwnnnooollleeegggłłłeeejjj   kkklllaaasssyyy   www   ssswwwooojjjeeejjj    ssszzzkkkooollleee...   

   

222...    JJJeeeśśśllliii    uuuccczzzeeeńńń    ssswwwoooiiimmm   nnniiieeepppoooppprrraaawwwnnnyyymmm   zzzaaaccchhhooowwwaaannniiieeemmm   wwwyyywwwiiieeerrraaa   dddeeemmmooorrraaallliiizzzuuujjjąąącccyyy   wwwpppłłłyyywww   nnnaaa   iiinnnnnnyyyccchhh   

uuuccczzznnniiióóówww,,,    nnnaaa   wwwnnniiiooossseeekkk   rrraaadddyyy   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnneeejjj   dddyyyrrreeekkktttooorrr   zzzwwwrrraaacccaaa   sssiiięęę    dddooo   WWWiiieeelllkkkooopppooolllssskkkiiieeegggooo   KKKuuurrraaatttooorrraaa   

OOOśśśwwwiiiaaatttyyy   zzz   wwwnnniiiooossskkkiiieeemmm   ooo   ppprrrzzzeeennniiieeesssiiieeennniiieee   uuuccczzznnniiiaaa   dddooo   iiinnnnnneeejjj   ssszzzkkkooołłłyyy...    

   

   

333...    OOO   ppprrrzzzeeennniiieeesssiiieeennniiieee   uuuccczzznnniiiaaa   dddooo   iiinnnnnneeejjj   ssszzzkkkooołłłyyy   dddyyyrrreeekkktttooorrr   wwwnnniiiooossskkkuuujjjeee,,,    gggdddyyy   uuuccczzzeeeńńń:::      

111)))    zzzaaaccchhhooowwwuuujjjeee   sssiiięęę    www   ssspppooosssóóóbbb   dddeeemmmooorrraaallliiizzzuuujjjąąącccyyy,,,    bbbąąądddźźź   aaagggrrreeesssyyywwwnnnyyy,,,    zzzaaagggrrraaażżżaaajjjąąącccyyy   zzzdddrrrooowwwiiiuuu      iii    żżżyyyccciiiuuu   

iiinnnnnnyyyccchhh   uuuccczzznnniiióóówww   iii    ppprrraaacccooowwwnnniiikkkóóówww   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

222)))    nnnoootttooorrryyyccczzznnniiieee   łłłaaammmiiieee   ppprrrzzzeeepppiiisssyyy   ssstttaaatttuuutttuuu   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    ssstttooosssooowwwaaannneee   śśśrrrooodddkkkiii   zzzaaarrraaadddccczzzeee   nnniiieee   ppprrrzzzyyynnnooossszzząąą    

pppooożżżąąądddaaannnyyyccchhh   eeefffeeekkktttóóówww,,,    aaa   zzzmmmiiiaaannnaaa   śśśrrrooodddooowwwiiissskkkaaa   mmmooożżżeee   wwwpppłłłyyynnnąąąććć    kkkooorrrzzzyyyssstttnnniiieee   nnnaaa   pppooossstttaaawwwęęę    uuuccczzznnniiiaaa...    

444...    NNNiiieeessspppeeełłłnnniiieeennniiieee   ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkuuu   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo   pppooodddllleeegggaaa   eeegggzzzeeekkkuuucccjjjiii    www   tttrrryyybbbiiieee   ppprrrzzzeeepppiiisssóóówww   ooo   pppooossstttęęępppooowwwaaannniiiuuu   

eeegggzzzeeekkkuuucccyyyjjjnnnyyymmm   www   aaadddmmmiiinnniiisssttt rrraaacccjjjiii ...    

   

§§§   777666   

   

111...    SSSzzzkkkooołłłaaa   iiinnnfffooorrrmmmuuujjjeee   rrrooodddzzziiicccóóówww   (((ppprrraaawwwnnnyyyccchhh   ooopppiiieeekkkuuunnnóóówww)))   ooo   kkkaaażżżdddyyymmm   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   nnnaaałłłooożżżeeennniiiaaa   kkkaaarrryyy...    

222...    WWW   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   kkkaaarrr   nnnaaałłłooożżżooonnnyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccęęę    kkklllaaasssyyy   uuuccczzznnniiiooowwwiii   ppprrrzzzyyysssłłłuuuggguuujjjeee   ppprrraaawwwooo   

ooodddwwwooołłłaaannniiiaaa   sssiiięęę    www   fffooorrrmmmiiieee   pppiiissseeemmmnnneeejjj   zzz   uuuzzzaaasssaaadddnnniiieeennniiieeemmm   dddooo   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   www   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   dddooo   333   dddnnniii    

rrrooobbboooccczzzyyyccchhh...    

333...    WWW   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   kkkaaarrr   nnnaaałłłooożżżooonnnyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   dddyyyrrreeekkktttooorrraaa   ssszzzkkkooo łłłyyy   uuuccczzznnniiiooowwwiii    ppprrrzzzyyysssłłłuuuggguuujjjeee   ppprrraaawwwooo   ooodddwwwooołłłaaannniiiaaa   

sssiiięęę    www   fffooorrrmmmiiieee   pppiiissseeemmmnnneeejjj    zzz   uuuzzzaaasssaaadddnnniiieeennniiieeemmm   dddooo   ooorrrgggaaannnuuu   ppprrrooowwwaaadddzzząąąccceeegggooo   llluuubbb   ooorrrgggaaannnuuu   nnnaaadddzzzooorrruuujjjąąąccceeegggooo   

ssszzzkkkooołłłęęę    www   ttteeerrrmmmiiinnniiieee   dddooo   777   dddnnniii   rrrooobbboooccczzzyyyccchhh...    

   

§§§   777777   

WWWssspppóóółłłppprrraaacccaaa   zzz   rrrooodddzzziiicccaaammmiii    

   

111...   RRRooodddzzziiiccceee   (((ooopppiiieeekkkuuunnnooowwwiiieee)))    sssąąą    gggłłłóóówwwnnnyyymmmiii   pppaaarrrtttnnneeerrraaammmiii   ssszzzkkkooołłłyyy   www   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjiii    ppprrroooccceeesssuuu         

wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzeeegggooo...    

   

222...       RRRooodddzzziiiccceee   wwwssspppóóółłłdddzzziiiaaałłłaaajjjąąą    zzz   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaammmiii   www   sssppprrraaawwwaaaccchhh   wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   iii    kkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa   dddzzziiieeeccciii ...    

   

§§§   777888   

333...       RRRooodddzzziiiccceee   mmmaaajjjąąą    ppprrraaawwwooo   dddooo:::   

111)))    zzznnnaaajjjooommmooośśśccciii   zzzaaasssaaaddd   iii    zzzaaammmiiieeerrrzzzeeeńńń    dddyyydddaaakkktttyyyccczzznnnooo   ---    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzyyyccchhh   www   dddaaannneeejjj    kkklllaaasssiiieee      iii    ssszzzkkkooollleee,,,    

222)))    zzzaaapppooozzznnnaaannniiiaaa   sssiiięęę    zzz   ooobbbooowwwiiiąąązzzuuujjjąąącccyyymmm   www   ssszzzkkkooollleee   ppprrraaawwweeemmm   wwweeewwwnnnęęętttrrrzzznnnyyymmm,,,    

333)))    rrrzzzeeettteeelllnnneeejjj   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    nnnaaa   ttteeemmmaaattt   ooosssooobbbooowwwooośśśccciii   ssswwweeegggooo   dddzzziiieeeccckkkaaa,,,    jjjeeegggooo   zzzaaaccchhhooowwwaaańńń ,,,    pppooossstttęęępppóóówww   iii    

ppprrrzzzyyyccczzzyyynnn   tttrrruuudddnnnooośśśccciii   www   nnnaaauuuccceee,,,    

444)))    uuuzzzyyyssskkkaaannniiiaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjjiii    iii    pppooorrraaadddyyy   www   sssppprrraaawwwaaaccchhh   wwwyyyccchhhooowwwaaannniiiaaa   iii    dddaaalllssszzzeeegggooo   kkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa   ssswwwyyyccchhh   

dddzzziiieeeccciii,,,    

555)))    wwwyyyrrraaażżżaaannniiiaaa   iii    ppprrrzzzeeekkkaaazzzyyywwwaaannniiiaaa   ooorrrgggaaannnooowwwiii   sssppprrraaawwwuuujjjąąąccceeemmmuuu   nnnaaadddzzzóóórrr   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnyyy   ooopppiiinnniiiiii       nnnaaa   

ttteeemmmaaattt   ppprrraaacccyyy   ssszzzkkkooołłłyyy...    

444...    WWW   ccceeellluuu   zzzaaapppeeewwwnnniiieeennniiiaaa   śśśccciiisssłłłeeejjj   wwwssspppóóółłłppprrraaacccyyy   zzzeee   ssszzzkkkooołłłąąą    rrrooodddzzziiiccceee   pppooowwwiiinnnnnniii   www   ssszzzccczzzeeegggóóólllnnnooośśśccciii:::    

111)))    dddooopppeeełłłnnniiiććć    ccczzzyyynnnnnnooośśśccciii   zzzwwwiiiąąązzzaaannnyyyccchhh   zzzeee   zzzgggłłłooossszzzeeennniiieeemmm   dddzzziiieeeccckkkaaa   dddooo   ssszzzkkkooołłłyyy,,,    

222)))    zzzaaapppeeewwwnnniiiććć    rrreeeggguuulllaaarrrnnneee   uuuccczzzęęęssszzzccczzzaaannniiieee   dddzzziiieeeccckkkaaa   nnnaaa   zzzaaajjjęęęccciiiaaa   ssszzzkkkooolllnnneee,,,    

333)))    zzzaaapppeeewwwnnniiiććć    dddzzziiieeeccckkkuuu   wwwaaarrruuunnnkkkiii   uuummmooożżżlll iiiwwwiiiaaajjjąąąccceee   ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaannniiieee   dddooo   zzzaaajjjęęęććć    ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh,,,    

444)))    uuuccczzzeeessstttnnniiiccczzzyyyććć    wwweee   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   ssspppoootttkkkaaannniiiaaaccchhh   zzz   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccąąą    iii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelllaaammmiii,,,    



555)))    iiinnnfffooorrrmmmooowwwaaaććć    nnnaaa   bbbiiieeeżżżąąącccooo   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccęęę    llluuubbb   pppsssyyyccchhhooolllooogggaaa   ssszzzkkkooolllnnneeegggooo   ooo   wwwssszzzyyyssstttkkkiiiccchhh   iiissstttoootttnnnyyyccchhh   

sssppprrraaawwwaaaccchhh   dddoootttyyyccczzząąącccyyyccchhh   sssyyytttuuuaaacccjjjiii    rrrooodddzzziiinnnnnneeejjj,,,    mmmaaattteeerrriiiaaalllnnneeejjj,,,    zzzdddrrrooowwwoootttnnneeejjj   iii    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzeeejjj    

uuuccczzznnniiiaaa,,,    

666)))    wwwssspppooommmaaagggaaaććć    wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccóóówww   kkklllaaasss   ooorrraaazzz   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii    www   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjiii    iiimmmppprrreeezzz   iii    wwwyyyccciiieeeccczzzeeekkk   

ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh,,,    

777)))    wwwssspppóóółłłppprrraaacccooowwwaaaććć    zzz   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccąąą    iii    pppeeedddaaagggooogggiiieeemmm   ssszzzkkkooolllnnnyyymmm   www   rrrooozzzwwwiiiąąązzzyyywwwaaannniiiuuu   iiinnndddyyywwwiiiddduuuaaalllnnnyyyccchhh   

ppprrrooobbbllleeemmmóóówww   uuuccczzznnniiiaaa,,,    

888)))    pppooodddeeejjjmmmooowwwaaaććć    dddzzziiiaaałłłaaannniiiaaa   nnnaaa   rrrzzzeeeccczzz   ssszzzkkkooołłłyyy   iii    kkklllaaasssyyy   ...   

   

   

§§§   777999   

   

111...    FFFooorrrmmmyyy   wwwssspppóóółłłppprrraaacccyyy...    

                                 PPPrrrzzzeeewwwiiiddduuujjjeee   sssiiięęę    iiinnndddyyywwwiiiddduuuaaalllnnneee   iii    zzzbbbiiiooorrrooowwweee   ssspppoootttkkkaaannniiiaaa   wwwyyyccchhhooowwwaaawwwcccóóówww   iii    nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeellliii                                                 

                                 zzz      rrrooodddzzziiicccaaammmiii      zzzgggooodddnnniiieee   zzz   kkkaaallleeennndddaaarrrzzzeeemmm   ssszzzkkkooołłłyyy:::    

111)))    ssspppoootttkkkaaannniiieee   iiinnnfffooorrrmmmaaacccyyyjjjnnneee,,,   

222)))    zzzeeebbbrrraaannniiiaaa   śśśrrróóódddssseeemmmeeessstttrrraaalllnnneee,,,    

333)))    wwwyyywwwiiiaaadddóóówwwkkkiii   ssseeemmmeeessstttrrraaalllnnneee...    

   

§§§   888000   

BBBeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo   uuuccczzznnniiióóówww   

   

111...    ZZZaaa   bbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo   uuuccczzznnniiiaaa   ooodddpppooowwwiiiaaadddaaa   ssszzzkkkooołłłaaa   –––    oooddd   mmmooommmeeennntttuuu   rrrooozzzpppoooccczzzęęęccciiiaaa   dddooo   mmmooommmeeennntttuuu         

zzzaaakkkooońńńccczzzeeennniiiaaa   zzzaaajjjęęęććć ...    

   

222...       UUUccczzznnniiiooowwwiiieee   pppooowwwiiinnnnnniii   ppprrrzzzeeessstttrrrzzzeeegggaaaććć    gggooodddzzziiinnn   ppprrrzzzyyyjjjśśśccciiiaaa   iii    wwwyyyjjjśśśccciiiaaa   zzzeee   ssszzzkkkooołłłyyy...    GGGooodddzzziiinnnyyy   ttteee   sssąąą    zzznnnaaannneee   

rrrooodddzzziiicccooommm   pppooo   pppooodddaaannniiiuuu   ppplllaaannnuuu   llleeekkkcccjjjiii    iii    gggooodddzzziiinnn   kkkuuurrrsssooowwwaaannniiiaaa   aaauuutttooobbbuuusssóóówww   ssszzzkkkooolllnnnyyyccchhh...    

   

333...    OOOpppiiieeekkkęęę    nnnaaaddd   uuuccczzznnniiiaaammmiii   ppprrrzzzeeebbbyyywwwaaajjjąąącccyyymmmiii   www   ssszzzkkkooollleee   www   ccczzzaaasssiiieee   zzzaaajjjęęęććć    ooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh,,,    

nnnaaadddooobbbooowwwiiiąąązzzkkkooowwwyyyccchhh   iii    pppooozzzaaallleeekkkcccyyyjjjnnnyyyccchhh   sssppprrraaawwwuuujjjeee   nnnaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyy   zzzaaajjjęęęccciiiaaa...    

   

444...    NNNaaauuuccczzzyyyccciiieeelll    nnniiieee   mmmooożżżeee   wwwyyyppprrrooosssiiiććć    uuuccczzznnniiiaaa   zzz   llleeekkkcccjjjiii ,,,    jjjeeeśśśllliii    nnniiieee   mmmooożżżeee   mmmuuu   zzzaaapppeeewwwnnniiiććć    ooodddpppooowwwiiieeedddnnniiieeejjj    

ooopppiiieeekkkiii...    

   

555...    WWW   ssszzzkkkooollleee   ooobbbooowwwiiiąąązzzuuujjjeee   bbbeeezzzwwwzzzggglllęęędddnnnyyy   zzzaaakkkaaazzz   ooopppuuussszzzccczzzaaannniiiaaa   ttteeerrreeennnuuu   ssszzzkkkooołłłyyy   ppprrrzzzeeezzz   uuuccczzznnniiióóówww   www   ccczzzaaasssiiieee   

ppprrrzzzeeerrrwww   iii    llleeekkkcccjjjiii    www   gggooodddzzziiinnnaaaccchhh,,,    www   kkktttóóórrryyyccchhh   zzzgggooodddnnniiieee   zzz   ppplllaaannneeemmm   pppooowwwiiinnnnnniii   ooonnniii   ppprrrzzzeeebbbyyywwwaaaććć    nnnaaa   ttteeerrreeennniiieee   

ssszzzkkkooołłłyyy...    WWWyyyjjjąąąttteeekkk   ssstttaaannnooowwwiiiąąą    zzzwwwooolllnnniiieeennniiiaaa   nnnaaa   ppprrrooośśśbbbęęę    rrrooodddzzziiicccóóówww   wwwyyyrrraaażżżooonnnąąą    nnnaaa   pppiiiśśśmmmiiieee,,,    www   kkktttóóórrreeejjj    

pppooodddaaannnooo   ppprrrzzzyyyccczzzyyynnnęęę    zzzwwwooolllnnniiieeennniiiaaa   ooorrraaazzz   gggooodddzzziiinnnęęę    wwwyyyjjjśśśccciiiaaa      zzzeee   ssszzzkkkooołłłyyy...    

   

666...    WWW   ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   nnniiieeezzzdddyyyssscccyyypppllliiinnnooowwwaaannniiiaaa   uuuccczzznnniiióóówww   ssszzzkkkooo łłłaaa   nnniiieee   pppooonnnooosssiii    ooodddpppooowwwiiieeedddzzziiiaaalllnnnooośśśccciii    zzzaaa   iiiccchhh      

bbbeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo...    

   

 

 

 

 

 

 



Artykuł 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 81 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych.  

1) Pieczęć podłużna o treści: 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  

                  62-085 Skoki, ul. Poznańska 2     

              tel./fax 618124021, woj. wielkopolskie  

           NIP 766-17-56-891; REGON 000600556 

 

2) Pieczęć okrągła o treści: 

Szkoła Podstawowa w Skokach 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 82 

 

1. Szkoła posiada sztandar.  

2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny.  

§82a 

Ceremoniał szkolny i zasady używania sztandaru szkoły 

1. Uroczystości szkolne i symbole szkolne. 
 

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać: 

g) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
 

h) uroczystość wręczenia szkole sztandaru, 
 

i) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi, 
 

j) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. wręczenie 

stypendiów Prezesa Rady Ministrów, uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów 

kończących szkołę, inne święto szkolne), 



k) uroczystości związane ze świętami narodowymi: 
 

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 
 

- 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja, 
 

uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie to m.in: 

- 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę, 
 

- 17 września – agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj, 
 

- 27 grudnia – wybuch Powstania Wielkopolskiego, 
 

- 28 czerwca – Poznański Czerwiec 1956 roku. 
 

Do najważniejszych symboli szkolnych  zaliczamy: 

 

g) godło szkoły 
 

h) sztandar szkoły 
 

2.Poczet sztandarowy w szkole 

Sztandarem szkoły opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych 

przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład 

„rezerwowy”. 

Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej), 

poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i 

regionalnych. 

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób 

udekorowania flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w 

połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na 

sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej 

strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru 

na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do 

przodu. 



3. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania 

komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, 

trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do 

ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu. 

 

W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie 

przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji 

„Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji 

„Baczność” następuje w następujących sytuacjach: 

a) podczas każdego podniesienia hostii: w czasie przemienienia, przed komunią św. oraz w trakcie 

trzykrotnego podniesienia monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu; 

b) podczas opuszczania trumny do grobu; 

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci; 

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie 

opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę. 

4. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:  

- uczeń: ciemne spodnie, biała koszula i krawat, 

- uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice 

(ciemny kostium). 

5. Insygnia pocztu sztandarowego: 

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 

kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

- białe rękawiczki. 

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw 

organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród 

nauczycieli szkoły. 

 

6. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości: 

a) wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) na początku uroczystości, 

gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego: Szanowni 



zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), dyrektor (nazwa szkoły); co powinno spowodować przyjęcie 

przez młodzież postawy stojącej; 

f) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę : 
 

„Baczność” 

„Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. 

Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet 

może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu 

wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po 

lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet 

sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią. 

Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: 

„Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. 

W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. 

Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : 

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. 

Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy 

zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna). 

Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości może być odśpiewany, jeśli jest, hymn szkoły. 

Prowadzący podaje komendę: 

„Do hymnu szkoły” 

Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) 

prowadzący podaje komendę : 

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. 

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: 

„Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do 

sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się 

zacząć część artystyczna uroczystości. 

7. Sposób zachowania pocztu  



Sztandarem wykonuje się następujące chwyty; 

a) „Na ramię” 

b) „Prezentuj” 
 

c) „Do nogi” 
 

Wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na 

prawe ramię i trzyma je pod kątem 45
o
 (w stosunku do ramienia). 

Wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką 

pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż 

pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta 

sztandaru w postawie zasadniczej. 

Wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi 

sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. 

Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność” 

Salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z 

równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w 

przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”. 
 

Sztandar  należy  również  pochylić  podczas  wciągania  flagi  państwowej  na  maszt  oraz 

w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 

d)  Ceremoniał  przekazania  opieki  nad  sztandarem  odbywa  się  w  czasie  uroczystego 

zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły. 

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. 

Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

„Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, 

opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”, 

na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

"Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i 

być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach”.  Po tych 

słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. 

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po 

tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: 

rękawiczek i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do 

pozostałych w sali uczniów. 



§83 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i  w przypadku braku rady 

szkoły, uchwala jego zmiany lub uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także 

organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym. 

6. Sprawy  których nie regulują zapisy powyższego statutu są regulowane przez odrębne przepisy.  

 

§ 84 

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.



 

 

 

  


