
 

STATUT  PUBLICZNEJ SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W CIECIUŁOWIE



PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

2.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

3.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.

w  sprawie  szczegółowej  organizacji  publicznych  szkół  i  publicznych

przedszkoli

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 

w  sprawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub  znacznym,  kształcenia  ogólnego  dla  branżowej  szkoły  I  stopnia,

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

6.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

7.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  sierpnia  2017  r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach 

8.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2017  r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w  szkołach

publicznych 

9.Konstytucja RP
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ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Na podstawie uchwały nr XXIX/202/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. stwierdza się

przekształcenie  z  dniem  1  września  2017  r.  dotychczasowej  sześcioletniej

Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Tadeusza  Kościuszki

w Cieciułowie,  z  siedzibą  w Cieciułowie  19,  46-325  Rudniki,  w  ośmioletnią

Publiczną  Szkołę  Podstawową  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Cieciułowie,

z siedzibą w Cieciułowie 19, 46-325 Rudniki. 

2. Szkoła Podstawowa w Cieciułowie jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową

z oddziałami przedszkolnymi.

3. Ośmioletnia szkoła podstawowa zachowuje nazwę dotychczasowej sześcioletniej

szkoły podstawowej.

4. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 

    w Cieciułowie.

5.  Nazwa szkoły na tablicy urzędowej, sztandarze oraz świadectwach używana jest 

w pełnym brzmieniu.

6.  Szkoła używa pieczęci urzędowej następującej treści: 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

Cieciułów 19, 46-325 Rudniki

tel. 343593620

NIP 576-14-29-707

7.  Szkoła posiada logo, na którym widnieje wizerunek Tadeusza Kościuszki.

8.  Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 

9.   Szkoła posiada stronę internetową pod adresem:

http://www.spcieciulow.rudniki.pl/

10.  Obwód  szkoły  obejmują  miejscowości:  Bobrowa,  Borek,  Brzeziny

Cieciułowskie, Cieciułów, Nowy Bugaj, Stary Bugaj, Stawki Cieciułowskie.
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§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rudniki

2. Siedzibą organu prowadzącego szkołę jest budynek przy ul. Wojska Polskiego 12,

46-325 Rudniki.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty 

    w Opolu.

4. Siedzibą organu nadzorującego jest budynek przy ul. Piastowskiej 14, 

45-082 Opole.

5.  Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Rudniki. 

6.  Zasady  prowadzenia  gospodarki  finansowej  i  materialnej  określają  odrębne

przepisy.

§ 3

Jeśli w statucie jest mowa o:

1.  szkole – dotyczy to Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

     w Cieciułowie;

2.  statucie – dotyczy to statutu  szkoły, o której mowa w § 3  ust. 1;

3.  dyrektorze – dotyczy to dyrekora , szkoły o której mowa w § 3  ust. 1;

4.  nauczycielu - dotyczy to pracowników pedagogicznych szkoły, 

     o której mowa w § 3  ust. 1;

5.  uczniach – dotyczy to wszystkich dzieci ze szkoły, o której mowa w § 3 ust. 1;

6.  rodzicach  –  dotyczy  to  rodziców i  prawnych  opiekunów dziecka  oraz  osoby

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem kształcącycm się  

w szkole, o której mowa w § 3 ust. 1;

7.  organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Rudniki;

8.  ustawie Prawo oświatowe – dotyczy to Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe;

9.  Karcie  Nauczyciela  –  dotyczy  to  Ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  

Karta Nauczyciela;
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10. egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości 

i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

§ 4

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 8 lat.

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

3. Nauka w szkole i w oddziałach przedszkolnych jest bezpłatna.

4. Edukacja w szkole przebiega w trzech etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne;

2) I etap edukacyjny - klasy I-III szkoły podstawowej;

3) II etap edukacyjny - klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

5. Nauczanie musi być zgodne z podstawą programową.

6. Zasady  przyjmowania  uczniów  do  szkoły  i  przedszkola  określają  odrębne

przepisy ustalone w porozumieniu z organem prowadzącym.

7. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka i gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

8. Świadectwo  ukończenia  szkoły  potwierdza  uzyskanie  wykształcenia

podstawowego  i  uprawnia  do  ubiegania  się  o  przyjęcie  do  szkoły

ponadpodstawowej.

9. W razie  nieobecności  dyrektora  w sprawach ważnych zastępuje  go  społeczny

wicedyrektor lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 2

§ 5 

    Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  wynikające  z  przepisów  prawa  oraz

uwzględniające  szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny dostosowany 

do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa

w odrębnych przepisach. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka oraz kształcenie 

i wychowanie w duchu poszanowania tradycji ojczystych i polskiego dziedzictwa

kulturowego.
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CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 6

1. Oddział przedszkolny realizuje cele koncentrujące się na:  

1)  wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka;

2)  umożliwianiu  dzieciom  podtrzymywania  poczucia  tożsamości  narodowej

i religijnej;

3)  sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb;

4)  organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

5) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci;

6)  przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej.

2.  Oddział  przedszkolny  realizuje  zadania  w  ramach   następujących  obszarów

edukacyjnych:

1)  zapewnienie  opieki  i  wspomaganie  rozwoju  dziecka  w  przyjaznym,

bezpiecznym   i zdrowym środowisku;

2)  udzielanie dzieciom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)  uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;

4)  troszczenie się o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne

siły i możliwości osiągania sukcesu;

5)  rozwijanie wrażliwości moralnej;

6)  kształtowanie umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących 

w otoczeniu przyrodniczym, społecznym i kulturowym dziecka;

7)  rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej 

i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

8)  rozwijanie  wrażliwości  estetycznej,  tworzenie  warunków  do  rozwoju

wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

9)  zapewnienie  warunków  do  harmonijnego  rozwoju  fizycznego  i  zachowań

prozdrowotnych.

3.  Oddziały  przedszkolne  realizują  program  wychowania  przedszkolnego,  który

uwzględnia podstawę programową wychowania przedszkolnego.
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CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7

1. Głównym celem szkoły jest wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa z uwzględnieniem

optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji

i ochrony zdrowia, a w szczególności:

1) umożliwia  uczniom  pielęgnowanie  poczucia  tożsamości  narodowej,

językowej, religijnej, a także naukę języka oraz własnej historii i kultury;

2) dba  o  zapewnienie  uczniom  pełnego  rozwoju  umysłowego,  moralno  -

emocjonalnego  i  fizycznego  zgodnie  z  ich  potrzebami  i  możliwościami

psychofizycznymi  w  warunkach  poszanowania  ich  godności  osobistej  oraz

wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

3) umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania

świadectwa ukończenia szkoły; 

4) zapewnia  uczniom  bezpieczeństwo  i  opiekę  podczas  lekcji,  przerw

międzylekcyjnych,  wyjazdów,  wycieczek  i  zajęć  organizowanych  poza

terenem szkoły;

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad

określonych  w  ustawie  poprzez  realizację  zadań  zawartych  w  szkolnym

Programie  Wychowawczo  -  Profilaktycznym   dostosowanym  do  potrzeb

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska;

6) dba  o  optymalne  warunki  rozwoju  uczniów,  przestrzeganie  zasad

bezpieczeństwa oraz stosuje zasady promocji i ochrony zdrowia;

7) współpracuje  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  w  zakresie  nauczania,

wychowania  i  profilaktyki,  uwzględniając  ich  prawo  do  znajomości  zadań

szkoły oraz przepisów prawa oświatowego; 

8) organizuje  pomoc psychologiczno-pedagogiczną  uczniom,  którym ta  pomoc

jest potrzebna;
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9) umożliwia tworzenie wewnątrz rady pedagogicznej zespołów nauczycielskich;

10) rozwija zainteresowania uczniów organizując koła zainteresowań, pomoc 

w  nauce,  przygotowanie  do  sprawdzianu  ósmoklasisty  i  konkursów

przedmiotowych;

11) zapewnia uczniom ciągłość pracy wychowawcy z jednym oddziałem, pomoc 

i wsparcie w działaniach  wychowawczo – opiekuńczych;

12) dopuszcza możliwość prowadzenia działalności eksperymentalnej 

i innowacyjnej przez nauczycieli;

13)  propaguje  idee  wolontariatu  ucząc  postawy  szacunku  oraz  otwartości  na

drugiego  człowieka  poprzez  niesienie  bezinteresownej  pomocy  w  środowisku

szkolnym i lokalnym;

14)  promuje  zdrowy tryb życia  wśród uczniów poprzez propagowanie  zdrowej

żywności i aktywności fizycznej; 

15) diagnozuje i pomaga uczniom w planowaniu ścieżki dalszego kształcenia 

i kariery zawodowej.

3.  Cele  i  zadania,  o  których  mowa  w ust.  2  są  realizowane  w szkole  poprzez

współpracę nauczycieli, rodziców, poradnię psychologiczno- pedagogiczną oraz

inne instytucje niosące pomoc oraz wsparcie.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 8

Organami szkoły są:

1. dyrektor szkoły;

2. rada pedagogiczna;

3. samorząd uczniowski;

4. rada rodziców.
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DYREKTOR SZKOŁY

§ 9

1. Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  szkole

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

2. Dyrektor decyduje między innymi w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom

i innym pracownikom szkoły;

3) występowania  z  wnioskami  o  przyznanie  odznaczeń,  nagród  i  innych

wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli 

i wychowawców;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;

5) wykonuje zadania związane z  bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli

 w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

6) organizuje dla uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

7) przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, przedstawia wnioski

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły; 

8) dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponosi

odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  może

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

9) sprawuje kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji celów i zadań 

 w sposób zgodny z prawem; 

10) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego nauczycieli;
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11) uczestniczy w pracach komisji przyznających stopnie awansu zawodowego 

dla nauczycieli odbywających staż i nadaje nauczycielowi stażyście stopień

nauczyciela kontraktowego; 

12)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

13)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne

w zakresie  zezwolenia  na  realizację  obowiązku  szkolnego  oraz  obowiązku

nauki poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

14) przyjmuje  uczniów  do  szkoły  zgodnie  z  zasadami postępowania

rekrutacyjnego przeprowadzonego na podstawie Ustawy Prawo oświatowe 

i według odrębnych przepisów ustalonych przez organ prowadzący;

15) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej

szkoły;

16) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły;

17) podejmuje decyzje o skróceniu lub zawieszeniu zajęć dydaktycznych;

z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami. 

18) dopuszcza  do  użytku,  na  wniosek  nauczyciela  lub  nauczycieli,  program

nauczania dla zajęć edukacyjnych;

19) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli

oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych;

20) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły; 

21) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy; 

22) tworzy właściwą atmosferę pracy opartą na zasadach wzajemnej życzliwości

i szacunku. 

3. Dyrektor szkoły wykonując swoje obowiązki współpracuje z innymi organami

szkoły.

4.  Dyrektor  w  sprawach  dydaktycznych,  organizacyjnych  i  wychowawczych

wydaje zarządzenia, które ogłaszane są w księdze zarządzeń.
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RADA PEDAGOGICZNA

§ 10

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni 

w niej nauczyciele.

3.  W  zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  również  brać  udział,  z  głosem

doradczym,  osoby  zapraszane  przez  jej  przewodniczącego,  za  zgodą  lub  na

wniosek rady pedagogicznej.

4.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane 

do  zachowania  tajności  wobec  spraw  poruszanych  na  zebraniu  rady

pedagogicznej.

5.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Jego zadaniem jest

przygotowywanie i prowadzenie posiedzenia rady pedagogicznej.

6.  Zebrania  rady  pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku

szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz 

w miarę  potrzeb.

7.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków.

8.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

9.  Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.

10. Kompetencje rady pedagogicznej:

1)  zatwierdzanie  planów  pracy  szkoły  po  zaopiniowaniu  przez  radę

rodziców;

2)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wyników  klasyfikacji  i  promocji

uczniów;

3)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów

pedagogicznych  w  szkole  po  zaopiniowaniu  ich  projektów  przez  radę

rodziców;
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4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie

ich do uchwalenia radzie pedagogicznej.

11.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

projekt planu finansowego szkoły;

   2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

      lub  wyróżnień;

3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) dopuszczenie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania

i zestawu podręczników.

12. Zebrania rady pedagogicznej organizuje się  z inicjatywy:

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) dyrektora szkoły;

3) rady rodziców;

4) organu prowadzącego szkołę;

5) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 13. Porządek i termin rady pedagogicznej podawany jest w księdze zarządzeń  

dyrektora szkoły.

 14. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności, który nie może     

 być sprzeczny ze statutem szkoły.

RADA RODZICÓW

§ 11

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani 

w jawnych lub tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
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3. Rada  rodziców posiada  regulamin  swojej  działalności,  który  nie  może  być

sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Zasady pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli

rodziców wszystkich oddziałów.

5. Zebranie rady rodziców zwołuje się w miarę potrzeb z  inicjatywy rodziców lub

na prośbę dyrektora szkoły. Dopuszcza się uchwalenie  harmonogram pracy, 

w którym określa się terminy zebrań.

6. W  zebraniach  rady  rodziców  mogą  brać  udział  dyrektor  szkoły  lub  jego

przedstawiciel oraz inne zaproszone osoby. 

7. Zebrania rady rodziców są protokołowane. 

8. Ustalenia na zabraniach rady rodziców są jawne.  Rada rodziców zobowiązana

jest do  informowania o swoich decyzjach, ustaleniach oraz wydatkach. 

9.  Rada rodziców prowadzi dokumentację z działalności, która jest przechowywana

w siedzibie szkoły lub też innym ustalonym miejscu. 

10.  Finansowanie rady rodziców odbywa się:

1) z dobrowolnych składek uiszczanych przez rodziców; 

2) z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji;

3) z dotacji.

11.   Środki finansowe gromadzone przez radę rodziców mogą być przeznaczone

wyłącznie na wspieranie działalności  szkoły w zakresie: zakupu nagród, organizacji

zabaw  i  imprez dla  dzieci,  dofinansowania  organizacji  konkursów  i  zawodów,

wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki.

12.  Dyrektor szkoły może wnioskować o częściowe lub całkowite sfinansowanie

wskazanego celu środkami funduszu rady.

13.  Rada rodziców corocznie ustala wysokość składki na fundusz rady rodziców.

14. Corocznie zarząd rady rodziców przedstawia sprawozdanie z wykorzystanych

środków funduszy rady rodziców w poprzednim roku szkolnym. 

15. Fundusze rady rodziców gromadzone są na specjalnie w tym celu założonym

rachunku bankowym, w dowolnie wybranym banku.

16. Do korzystania z konta rady rodziców upoważniony może być przewodniczący,

zastępca przewodniczącego oraz skarbnik rady rodziców.
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17. Kadencja rady rodziców trwa 4 lata. Ustępująca rada rodziców działa do chwili

wyboru i  nowej rady rodziców, po odbyciu się pierwszych powakacyjnych zebrań

rodziców i wybraniu nowych rad oddziałowych.

18. Członek zarządu rady rodziców, który zrezygnuje ze swojej funkcji w czasie

kadencji,  zostaje  zastąpiony  przez  innego  członka  rady  rodziców  w  wyborach

dodatkowych. 

19. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)  uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  szkolnego  Programu

Wychowawczo - Profilaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania 

o  charakterze  profilaktycznym  i  wychowawczym  skierowane  do  uczniów,

realizowanego przez nauczycieli;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

organom sprawującym nadzór pedagogiczny;

3) wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe;

4) organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych

na rzecz szkoły;

5) wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

18.   Rada  rodziców współdziała  z  pozostałymi  organami  szkoły  w realizacji  jej

statutowych zadań.

   SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 12

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W jego skład wchodzą

reprezentanci   wybierani  na  zasadach  określonych  w  regulaminie  samorządu

uczniowskiego.

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Organami samorządu uczniowskiego są:

  1)  zarząd  -  składający  się  z  czterech  członków:  przewodniczący,  z-ca   

przewodniczącego, skarbnik, rzecznik praw dziecka.

  2) rada klasowych samorządów - po czterech uczniów z każdej klasy.

Strona 13 z 97



4. Zasady działania organów samorządu oraz sposoby wybierania zarządu określa

regulamin samorządu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Kadencja samorządu uczniowskiego  trwa  jeden rok szkolny.

6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji

podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)  prawo do organizacji życia szkolnego;

2)  prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

3)  prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

4)  prawo wyboru nauczyciela lub nauczycieli będących opiekunami samorządu;

5)  prawo do podejmowania działań w zakresie szkolnego wolontariatu.

7.  Samorząd uczniowski organizuje zebrania swoich organów w miarę potrzeb.

8.  Zebrania organów Samorządu Uczniowskiego mogą być zwoływane  

z inicjatywy:

1) dyrektora szkoły;

2) rady rodziców;

3) opiekunów samorządu;

4)  członków zarządu.

9. Zebrania organów samorządu uczniowskiego zawsze muszą odbywać się 

w obecności opiekuna samorządu. 

10. Ustalenia powzięte podczas zebrań organów samorządu są jawne.

11. Samorząd uczniowski współpracuje ściśle z innymi organami szkoły.
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ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

§13

1.  Wszystkie  organy  szkoły  mają  możliwość  współdziałania  w  sposób

nienaruszający ich kompetencji.

2.   Dyrektor  systematycznie  współpracuje  z  radą  pedagogiczną,  radą  rodziców,

samorządem  uczniowskim  i  zapewnia  bieżącą  wymianę  informacji  pomiędzy

tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.

3. Dyrektor jest reprezentantem rady pedagogicznej we współpracy z pozostałymi

organami szkoły.

4. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji

    i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie.

5.  W  celu  wymiany  informacji  i  współpracy  pomiędzy  organami  szkoły,

przedstawiciele  poszczególnych  organów  mogą  uczestniczyć  w  zebraniach

każdego organu.

6.   Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do informowania się o podjętych

    lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

7.   Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie  reprezentującym ich

organom szkoły tj. radę rodziców i samorząd uczniowski.

8.  Rada  rodziców  i  samorząd  uczniowski  przedstawiają  wnioski  i  opinie

dyrektorowi  szkoły  lub  radzie  pedagogicznej  w  formie  pisemnej  lub  ustnej

podczas posiedzeń tych organów.

9.  Wnioski  i  opinie  są  rozpatrywane  na  najbliższych  posiedzeniach

zainteresowanych  organów,  a  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach

wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
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ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI

§ 14

1. Ustala się, że zaistniałe spory między organami szkoły rozwiązuje się wewnątrz

szkoły z zachowaniem drogi służbowej.

2.  W sprawach  spornych  pomiędzy  organami  szkoły,  rolę  mediatora  pomiędzy

organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) -

dyrektor  szkoły,  rada  pedagogiczna,  rada  rodziców.  Spory  powinny  być

rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym.

3.  Po  wyczerpaniu  wszystkich  możliwości  rozwiązania  sporu  wewnątrz  szkoły,

każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do organu

sprawującego nadzór pedagogiczny.

   § 15

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:  

1)  wychowawca  klasy  -  w  przypadku  konfliktu  pomiędzy  nauczycielami

uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy;

2) dyrektor - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu.

2.  Od  orzeczenia  dyrektora  szkoły  może  być  wniesione  odwołanie  do  organu

prowadzącego szkołę.

3.  Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie

    14 dni od daty wydania orzeczenia.  

4.  Konflikt pomiędzy nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

5. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły, strony mogą

odwołać się do organu prowadzącego szkołę.  

6. Konflikt  pomiędzy dyrektorem szkoły a  nauczycielami rozpatruje  na  pisemny

wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

7.  Konflikty  pomiędzy  rodzicami  a  innymi  organami  szkoły:  

 1)  postępowanie  w  pierwszej  instancji  prowadzi  dyrektor  szkoły;  

2)    w przypadkach spornych organy prowadzące szkołę.
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8. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba

się  o  przestrzeganie  postanowień  zawartych  w  statucie  szkoły,  w  swej

działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

9.  Dyrektor  wydaje  zalecenia  wszystkim  statutowym  organom  szkoły,  jeżeli

działalność  tych  organów narusza  interesy  szkoły  i  nie  służy  rozwojowi  jego

wychowanków.

WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 15

1.  Rodzice  i  nauczyciele  współdziałają  ze  sobą  w  sprawach  dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych uwzględniając zasadę prawa rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania 

oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych;

3) uzyskiwania  w  każdym  czasie  rzetelnej  informacji  na  temat  swojego

dziecka, jego zachowania, postępów w nauce;

4) uzyskiwania informacji w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci;

5) wyrażania i przekazywania swych opinii na temat pracy szkoły dyrektorowi

szkoły,  organowi  prowadzącemu  szkołę  oraz  organowi  sprawującemu

nadzór pedagogiczny nad szkołą.

      2.   Podstawowe formy współdziałania rodziców i nauczycieli to:

1) zebrania rodziców poszczególnych klas z wychowawcą;

2) doraźne  indywidualne  spotkania  nauczycieli  i  rodziców  w  sytuacjach

wymagających natychmiastowego rozwiązania problemu;

3) spotkania wychowawcy i wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie

z rodzicami na życzenie zainteresowanych;

4) spotkania rodziców w zespołach klasowych i międzyklasowych 

z psychologiem, pielęgniarką i innymi osobami świadczącymi pomoc;

5) kierowanie dzieci do placówek wspomagających np. Publicznej Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej.
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 3. Terminy ogólnych zebrań rodziców ustala się na cały rok szkolny na   posiedzeniu

rady pedagogicznej w sierpniu i podaje do ogólnej wiadomości.

 4. Wszystkie kontakty i spotkania z rodzicami mogą odbywać się wyłącznie  poza

zajęciami dydaktycznymi nauczyciela.

WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

 § 16

1. Działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły.

2.  Szkoła  inspiruje  nauczycieli  do  poprawy  istniejących  lub  wdrożenia  nowych

rozwiązań  w  procesie  kształcenia,  przy  zastosowaniu  innowacyjnych  działań

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie

kompetencji uczniów. 

3. Szkoła dopuszcza współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

4. Szkoła stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 

i  innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,  których  celem

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie oraz wzbogacanie form

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
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ROZDZIAŁ 4

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY I ODDZIAŁÓW

PRZEDSZKOLNYCH

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

§ 17

1. Przy szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, które dzielą się na grupę

starszą i grupę młodszą.

2. Sale oddziałów przedszkolnych mieszczą się w budynku szkoły.

3. Szczegółową  organizację  pracy  oddziałów  przedszkolnych  określa  arkusz

organizacyjny szkoły.

4. Organizację  pracy  oddziałów  przedszkolnych  określa  ramowy  rozkład  dnia.

Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń

programowych oraz oczekiwań rodziców.

5. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci z miejscowości: Bobrowa, Borek,

Brzeziny  Cieciułowskie,  Cieciułów,  Nowy  Bugaj,  Stary  Bugaj,  Stawki

Cieciułowskie. 

6. Do każdego oddziału przedszkolnego może uczęszczać nie więcej niż 25 dzieci.

7. Czas  pracy  oddziału  ustalany  jest  corocznie  w  porozumieniu  z  organem

prowadzącym.

8. Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut.

9. Czas trwania zajęć dodatkowych w oddziale uzależniony jest od wieku dzieci 

i wynosi:

1) dla dzieci w wieku trzech - czterech lat – około 15 minut;

2) dla dzieci w wieku pięciu - sześciu lat – około 30 minut.

10.Oddział przedszkolny działa przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo

wolnych  od pracy  i  przerw  ustalonych  przez  organ  prowadzący  na  wniosek

dyrektora szkoły.

11.Praca w okresie wakacyjno - feryjnym jest prowadzona zgodnie

 z harmonogramem dyżurów i urlopów nauczycieli.
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12. Oddziały  przedszkolne  sprawują  opiekę  nad  dziećmi,  stosując  metody  pracy

odpowiednie do ich rozwoju oraz potrzeb.

13. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w statucie szkoły.

14. Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.

15. Opiekę nad dziećmi w drodze do budynku oddziałów przedszkolnych 

i z powrotem sprawują rodzice /opiekunowie prawni lub osoba pełnoletnia przez

nich  pisemnie upoważniona.

16. Dzieci  przebywają  w  oddziale  przedszkolnym  pod  opieką

wykwalifikowanego  nauczyciela,  który  jest  odpowiedzialny  za  ich

bezpieczeństwo. 

17. W  czasie  wycieczek  dzieci  przebywają  pod  opieką  odpowiednio

przydzielonej liczby opiekunów.

18. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek określają odrębne przepisy.

19. W przypadku  gdy  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie,  że  rodzic,  opiekun

prawny lub  osoba upoważniona  do odebrania  dziecka  z  przedszkola,  jest  pod

wpływem alkoholu albo środków odurzających lub gdy orzeczono wobec niej

zakaz  zbliżania  się  do  dziecka,  nauczyciel  oddziału  przedszkolnego może  nie

wydać dziecka tejże osobie.

20. W oddziale przedszkolnym organizowana jest  nauka religii,  etyki i  języka

obcego nowożytnego.

21.  Oddział  przedszkolny dopuszcza  organizację  zajęć  dodatkowych,  których

terminy i wysokości opłat ustala dyrektor szkoły.

22. Dzieci mogą korzystać z wyżywienia, tj. z obiadu jednodaniowego i napoju

do własnego śniadania.

23. Rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie, zgodnie z ustalonymi stawkami, które

pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

25.  W oddziałach  przedszkonych  organizuje  się  zajęcia   rozwijające  sprawność

fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach

     i zabawach.

26.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw

      z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku.
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27.    W oddziale przedszkolnym może być zorganizowane wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka, mające na celu psychofizyczne stymulowanie rozwoju dziecka od

chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki

w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

28.    Zajęcia  w  ramach  wczesnego  wspomagania  prowadzone  są  przez  zespół

specjalistów powołanych przez  dyrektora  szkoły  w wymiarze  od  4  do  8  godzin

miesięcznie. Grupa, z którą prowadzone są zajęcia, nie może przekraczać 3 osób.

29.     Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być organizowane

na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

§ 18

1.  Rekrutację  dzieci  do  oddziałów  przedszkolnych  prowadzi  się  według

harmonogramu zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w danym roku szkolnym.

2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1)   posiadające obowiązek przygotowania przedszklonego;

2)   dzieci uczęszczające w poprzednim roku do oddziału przedszkolnego;

3)   dzieci, które znajdowały się w poprzednim roku na liście rezerwowej;

4)   dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących;

5)  dzieci  matek  lub  ojców,  wobec  których  orzeczono  znaczny  lub

umiarkowany stopień niesprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo

niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

6) dzieci z rodzin zastępczych.

3. Do oddziałów przedszkolnych, w miarę wolnych miejsc, może być przyjęte każde

dziecko mieszkające na terenie Gminy Rudniki, jeżeli taka jest wola rodziców. 

4.  Zasady rekrutacji  do  przedszkola  określone  zostały  w odrębnym regulaminie,

ktory nie może byc sprzeczyny ze statutem szkoły.

5. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków na prośbę rodziców lub

gdy dziecko, bez usprawiedliwienia, jest nieobecne w przedszkolu dłużej 

niż 2 miesiące po uprzednim skonsultowaniu się z rodzicem.
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ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 19

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji

roku szkolnego.

2. Obowiązek szkolny jest spełniany poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej.

3. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I —VIII.

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

5. Oddziałem w ciągu każdego etapu edukacyjnego opiekuje się wychowawca.

6. W szczególnie trudnych warunkach demograficznych, w zakresie danego etapu

edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

7.  Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku

szkolnym  określa  arkusz  organizacyjny  szkoły,  zatwierdzony  przez  organ

prowadzący. 

      8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły

ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych 

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 20

1. Do realizacji celów statutowych,  szkoła musi posiadać odpowiednie 

pomieszczenia:

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2) bibliotekę;

3) szatnię;

4) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

5) klasę wyposażoną w komputery;

6) świetlicę;

7) gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

§ 21
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1. Obieg informacji w szkole odbywa się poprzez:

1) zarządzenie dyrektora szkoły potwierdzone podpisem o zapoznaniu z treścią;

2) wywieszenie najważniejszych informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim lub na szkolnej tablicy ogłoszeń;

3) potwierdzenie pisemne  o zapoznaniu się z treścią ustawy, rozporządzenia lub 

innego pisma.

§ 22

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut.

3.Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i 

specjalistycznych trwa 45 minut, a godzina zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 

trwa 60 minut.

4. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć 

rewalidacyjnych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla 

ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

    6. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.

    7. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się zgodnie z organizacją danego 

roku szkolnego.

8.  Ustala  się  liczebność  klas,  przy  której  można  będzie  dokonać  podziału  na

oddziały: dla szkoły podstawowej – powyżej 25 uczniów.

9. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone planem nauczana zgodnym 

z ramowym  planem nauczania są prowadzone dla całego oddziału w klasach I-VIII

w systemie klasowo-lekcyjnym, a godzina tych zajęć trwa 45 minut.

10.  Dodatkowe  zajęcia  edukacyjne,  które  po  wprowadzeniu  do  tygodniowego

rozkładu  zajęć  stają  się  obowiązkowymi  dla  ucznia,  są  prowadzone  dla  całego

oddziału w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina tych zajęć trwa 45 minut.
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      11. Głównymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3)   zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych;

4)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)  zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia  uczniów  kształtujące

aktywność i kreatywność uczniów;

6)   zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

12. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła

zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, 

w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

13.  Zajęcia  rewalidacyjno-wychowawcze  dla  uczniów  z  orzeczoną

niepełnosprawnością,  zajęcia  prowadzone  w  ramach  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej  oraz  zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia  uczniów

organizowane są zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania 

i  organizowania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych

przedszkolach i szkołach.

14. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić osiem dodatkowych 

dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

15. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

16.     Dyrektor szkoły może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę 

integracyjną lub sportową oraz prowadzić działalność innowacyjną bądź 

eksperymentalną na warunkach określonych przepisami MEN.

17.     W czasie zajęć szkolnych, wyjść i wycieczek osobą odpowiedzialną za 

uczniów jest nauczyciel.

18.     W szkole mogą odbywać się zajęcia pozalekcyjne w ramach posiadanych 

przez szkołę środków finansowych. Dopuszcza się możliwość prowadzenia 
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odpłatnych zajęć pozalekcyjnych z inicjatywy rodziców.

19.      Szkoła przyjmuje słuchaczy kolegiów nauczycielskich oraz studentów szkół 

wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia 

pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a 

uczelnią.

20.    W szkole prowadzi się dożywianie dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji

finansowej,  której  dochód na  osobę  spełnia  kryteria  przyjęte  przez  Ministerstwo

Pracy i Polityki Społecznej. 

ŚWIETLICA SZKOLNA

§ 23

1.  Pozalekcyjną  formą  wychowawczo  -  opiekuńczej  działalności  szkoły  jest

świetlica.

2. Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie klas I- VIII, którzy ze względu na czas

pracy swoich rodziców lub dojazdu do Szkoły muszą dłużej przebywać w szkole,

a także inni uczniowie za zgodą dyrektora szkoły.

3. Pracę świetlicy organizuje i nadzoruje dyrektor szkoły.

4. Godzina zajęć świetlicowych trwa 45 minut.

5.  Szczegółowe  zasady  korzystania  ze  świetlicy  określa  regulamin  świetlicy

zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

7. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć,

potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.

8.  Celem działalności  świetlicy jest  zapewnienie  uczniom zorganizowanej  opieki

bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych. 

9.  Podstawowym  zadaniem  świetlicy  jest  zapewnienie  uczniom  zorganizowanej

opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

10.  Do zadań świetlicy należy: 

Strona 25 z 97



1)    wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

2)    umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej;

3)  upowszechnianie  wśród  wychowanków  zasad  kultury  zdrowotnej,

kształtowanie nawyków higieny;

4)    przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

5)    rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

6)   wyrabianie u uczniów samodzielności; 

7)   stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze;

8)   przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

11. Świetlica realizuje swoje zadania wg wychowawczo - profilaktycznego planu

pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym.

12.  Przyjmowanie  uczniów  do  świetlicy  dokonuje  się  na  podstawie  zgłoszenia

rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.  Kwalifikacji i przyjmowania uczniów

do świetlicy dokonują wyznaczeni pracownicy świetlicy w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły.

13. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza

do świetlicy  przez okres  jednego miesiąca  zostaje  skreślony z  listy  uczestników

świetlicy.

14.  Dzieci  uczęszczające  do  świetlicy  powinny  być  odbierane  przez  rodziców

osobiście lub przez osoby pisemnie upoważnione. 

15. W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny,

w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót

ucznia do domu. 

16.  Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec

pracy świetlicy.

17.  Zachowanie  uczniów w świetlicy,  ich  prawa  i  obowiązki  określa  regulamin

świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
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STOŁÓWKA SZKOLNA

§ 24

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju ucznia

szkoła prowadzi stołówkę. 

2. Każdy uczeń ma możliwość korzystania z obiadu jednodaniowego. 

3. Obiadów nie przygotowuje się na miejscu - dowożone są  ze stołówki z sąsiedniej

szkoły.

4. W szkole przygotowywana jest herbata dla wszystkich uczniów.

5. Korzystanie z obiadów i herbaty jest odpłatne.

6. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, 

o których mowa w ust. 5: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w uzasadnionych przypadkach losowych. 

7. Termin dokonywania wpłat za posiłki ustala się do 10 dnia każdego miesiąca.

 BIBLIOTEKA SZKOLNA

       § 25

1. W szkole działa biblioteka szkolna.

2.  Biblioteka  jest  szkolną  pracownią  służącą  realizacji  potrzeb  i  zainteresowań

uczniów  oraz  realizacji  zadań  dydaktyczno  -  wychowawczych,  doskonaleniu

warsztatu  pracy  nauczycieli,  popularyzowaniu  wiedzy  pedagogicznej  wśród

rodziców.

3.  Godziny  pracy  biblioteki  umożliwiają  dostęp  do  jej  zbiorów  podczas  zajęć

lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Organizacja pracy biblioteki:

1)  biblioteka  prowadzi  pracę  pedagogiczną  i  organizacyjno  -  techniczną  we

współpracy  z  nauczycielami  pracującymi  w  szkole  oraz  w  oparciu  o  aktyw

biblioteczny, składający się  z chętnych uczniów;

2) biblioteka wychodzi  z działalnością  na zewnątrz  swoich pomieszczeń,  gdy
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organizuje  konkursy  i  wystawy  czytelnictwa  i  przewiduje  inne  formy

działalności.

5.  Godzina pracy biblioteki wynosi 60 minut.

6. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy

szkoły, rodzice, a także absolwenci za okazaniem legitymacji szkolnej szkoły, do

której aktualnie uczęszczają.

7.  Szczegółowe  zasady  udostępniania  zbiorów  bibliotecznych,  podręczników

wieloletnich,  materiałów  ćwiczeniowych  i  materiałów  edukacyjnych  określa

regulamin pracy biblioteki.

8. W skład biblioteki  szkolnej wchodzą wypożyczalnia i czytelnia.

9. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2) wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego w oddziałach.
10.  Do  zbiorów  należących  do  biblioteki  szkolnej  należą  książki,  podręczniki,
czasopisma  oraz  inne  materiały  niezbędne  do  realizacji  zadań  dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
11.  Biblioteka posługuje się pieczątką o okrągłym kształcie.

12.  W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację zbiorów. 

12.  Dyrektor  szkoły  pełni  czynności  związane  z  zakupem do  biblioteki  szkolnej

podręczników,  materiałów  edukacyjnych,  materiałów  ćwiczeniowych  i  innych

materiałów  bibliotecznych  oraz  czynności  związane  z  gospodarowaniem  tymi

materiałami.

13.  Biblioteka  współpracuje  z  uczniami,  rodzicami,  nauczycielami,  innymi

bibliotekami  instytucjami  kultury  i  stowarzyszeniami  zgodnie  z  zachodzącymi

potrzebami.
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POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

§ 26

1.    Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, 

ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne

i bezpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega

na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych

dziecka wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i  jego

rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi;

12) ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym

kształceniem za granicą;

13) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych.

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów.

    i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności

wychowawczych  w  celu  zwiększania  efektywności  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej.
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5.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

6.  Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  udzielają  uczniom  nauczyciele,

nauczyciele  wychowawcy  oraz  specjaliści,  w  szczególności  psycholodzy,

pedagodzy, logopedzi.

7.   Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we

współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1)  dyrektora;

      2)  ucznia;

3)  rodziców ucznia;

4)  nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

5)  pomocy nauczyciela;

6)  pracownika socjalnego;

7)  asystenta rodziny;

8)  kuratora sądowego;

9)  pielęgniarki szkolnej;

10)  poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

9.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,

socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) porad i konsultacji.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
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§27

1. Zajęcia  rozwijające  uzdolnienia  organizuje  się  dla  uczniów  szczególnie

uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

2. Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia nie może przekroczyć

ośmiu uczniów

3.Zajecia dydaktyczno – wyrownawcze organizowane są dla uczniów 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się.

4. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno - wyrównawczych nie może przekroczyć

pięciu uczniów.

5. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które

powodują  zaburzenia  komunikacji  językowej  oraz  utrudniają  naukę.  Liczba

uczestników tych zajęć wynosi do czterech uczniów.

6. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla

uczniów  z  dysfunkcjami  i  zaburzeniami  utrudniającymi  funkcjonowanie

społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do dziesięciu uczniów.

7.  Zajęcia  rozwijające  uzdolnienia,  dydaktyczno-wyrównawcze,  korekcyjno-

kompensacyjne,  logopedyczne,  socjoterapeutyczne i  inne zajęcia terapeutyczne

prowadzą  nauczyciele  posiadający  kwalifikacje  odpowiednie  do  prowadzenia

tego rodzaju zajęć.

§ 28

1.  Nauczyciele,  nauczyciele  wychowawcy  oraz  specjaliści  prowadzą  działania,

mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych

i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  uczniów,  w  tym  uczniów

szczególnie uzdolnionych, a także zaplanowanie sposobów ich zaspokajania

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w oddziałach I–III obserwację

i  pomiary  pedagogiczne,  mające  na  celu  rozpoznanie  u  uczniów  ryzyka

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
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3.  Działania,  o  których  mowa  w  ust.  1,  mają  także  na  celu  rozpoznanie

zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień

uczniów.

4.  W  razie  stwierdzenia,  że  uczeń  ze  względu  na  potrzeby  rozwojowe  lub

edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel,

nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

§ 29

1.  Planowanie  i  koordynowanie  udzielania  dziecku  pomocy  psychologiczno  -

pedagogicznej  należy  do  zespołu  składającego  się  z  nauczycieli,  nauczycieli

wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

3. Zespół tworzony jest dla:

1)  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego,  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  lub  opinię

poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej  –

niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

2)  ucznia,  w  stosunku  do  którego  stwierdzono,  że  ze  względu  na  potrzeby

rozwojowe  lub  edukacyjne  wymaga  objęcia  pomocą  psychologiczno-

pedagogiczną  – niezwłocznie  po  przekazaniu  przez  nauczyciela,  wychowawcę

klasy lub specjalistę, informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może

koordynować pracę kilku zespołów.

5.  Zadania  i  sposób  działania  zespołu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

określają przepisy szczególne.
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§30

1. Zadaniem  psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych

uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych,  a  także  wspieranie

mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie

zaburzeniom  zachowania  oraz  realizacja  różnych  form  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej  w  środowisku  szkolnym  i  pozaszkolnym

ucznia;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

2. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

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

mowy głośnej i pisma;

2) diagnozowanie  logopedyczne  oraz  udzielanie  pomocy  logopedycznej

poszczególnym uczniom z trudnościami 

w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym

uczniem;

  3)  prowadzenie  terapii  logopedycznej  indywidualnej  i  grupowej  dla  uczniów,

w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4)  podejmowanie  działań  profilaktycznych,  zapobiegających  powstawaniu

zaburzeń komunikacji językowej;

5)  współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

§31

1.  Wychowawca  klasy  informuje  innych  nauczycieli,  wychowawców  grup

wychowawczych  lub  specjalistów  o  potrzebie  objęcia  ucznia  pomocą

psychologiczno - pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli

stwierdzi taką potrzebę.
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2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie

ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, wychowawca klasy planuje 

i  koordynuje  udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  w

tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,

w którym poszczególne formy będą realizowane.

3.  Wymiar  godzin  poszczególnych  form  udzielania  uczniom  pomocy

psychologiczno - pedagogicznej ustala dyrektor szkoły. 

4.  W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego planowanie  i  koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno -

pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich

udzielania oraz wymiar godzin jest zadaniem zespołu wspierającego. 

§ 32

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością

lub niedostosowaniem społecznym:

1)  realizację  zaleceń  zawartych  w  orzeczeniu  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego;

2)  odpowiednie  warunki  do pobytu  w szkole,  sprzęt  specjalistyczny i  środki

dydaktyczne;

3)  realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4)  zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5)  integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu

z organem prowadzącym.

3.   Uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

4.   Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 
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specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób 

zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących 

warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej.

5.  Zajęcia  indywidualnego  nauczania  prowadzą  nauczyciele  poszczególnych

przedmiotów.

6.  W  indywidualnym  nauczaniu  realizuje  się  treści  wynikające  z  podstawy

kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające

  z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości

psychofizycznych ucznia.

7.  Na  wniosek  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  indywidualnego  nauczania,

dyrektor  może  zezwolić  na  odstąpienie  od  realizacji  niektórych  treści

wynikających  z  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego,  stosownie  do

możliwości  psychofizycznych  ucznia  oraz  warunków,  w  których  zajęcia  są

realizowane.

8.  Na  podstawie  orzeczenia,  dyrektor  szkoły  ustala  zakres,  miejsce  i  czas

prowadzenia  zajęć  indywidualnego  nauczania  oraz  formy  i  zakres  pomocy

psychologiczno – pedagogicznej.

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

§33

1. Program wychowawczo-profilaktyczny, obejmuje wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowany  jest

do wieku uczniów i potrzeb; dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz

potrzeb danego środowiska. 

2. Szkoła realizuje program wychowawczo - profilaktyczny, dostosowany do potrzeb

rozwojowych  uczniów,  przygotowany  w  oparciu  o  przeprowadzoną  diagnozę

potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.

3. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo - profilaktycznym

skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
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4.  Program  wychowawczo  -  profilaktyczny  opracowany  jest  przez  nauczycieli

szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców 

w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,

z uwzględnieniem treści programu wychowawczo - profilaktycznego

i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ

§ 34

1. Dyrektor  zapewnia  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pobytu  w  szkole  lub

placówce,  a  także bezpieczne  i  higieniczne  warunki  uczestnictwa w zajęciach

organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek. 

2. Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych 

i  higienicznych  warunków  korzystania  z  obiektów należących  do  szkoły  oraz

określa kierunki ich poprawy. 

3. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy,

wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę :

1) w pomieszczeniach zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację 

i ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej; 

2) wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty; 

3) prowadzenie zajęć odbywa się pod nadzorem upoważnionych do tego osób; 

4) przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela; 

5)  plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

6) w pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia

części podręczników i przyborów szkolnych;

7)  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  jakichkolwiek  zajęć  bez  nadzoru

upoważnionej do tego osoby;
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8) plany ewakuacji umieszcza się w widocznym miejscu, drogi ewakuacyjne

oznacza się w sposób wyraźny i trwały; 

9) urządzenia do ćwiczeń, których przemieszczenie może stanowić zagrożenie

dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe; 

10)  stan  techniczny  urządzeń  i  sprzętu  sportowego  jest  sprawdzany  przed

każdymi zajęciami. 

4. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr  wypadków oraz omawia z pracownikami ich

przyczyny oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania. 

§ 35

1. Obowiązkiem  nauczyciela  jest  sprawdzanie  listy  obecności  uczniów  przed

przystąpieniem do zajęć i oznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku.

2. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia opuścić sali

lekcyjnej ani samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania zajęć.

3. W razie stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym rodziców ucznia 

i wychowawcę oddziału.

4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób do tego nieuprawnionych.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów i osoby, którzy znaleźli się 

na jej terenie z przyczyn niemających uzasadnienia.

6. W czasie przerw sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje 

na korytarzu przy sali, w której mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne.

7. Po  wyjściu  uczniów  z  budynku  szkoły  do  domu,  odpowiedzialność  za  ich

bezpieczeństwo ponoszą rodzice.

8. Uczeń w czasie zajęć lekcyjnych i przerw jest objęty dozorem nauczycieli 

i  pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich

dyspozycjom.

9. Uczniowie szkoły muszą bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych

w  regulaminie  korzystania  z  boiska  szkolnego  oraz  przebywać  na  boisku

wyłącznie pod nadzorem nauczycieli lub rodziców.
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10. Każde wydarzenie kulturalne organizowane na terenie szkoły musi być 

z wyprzedzeniem zgłoszone dyrektorowi szkoły

11. W czasie wydarzeń kulturalnych za bezpieczeństwo uczniów biorących w nim

udział odpowiadają: nauczyciel - organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor

powierzył opiekę nad uczniami.

12. Pracownicy  obsługi mają  obowiązek  kontrolowania  osób  wchodzących  na

teren placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

13. Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do

domu po zakończeniu planowych lekcji niezwłocznie opuszczają teren szkoły.

14. Uczniowie, którzy zostawiają rowery przy budynku szkoły, zobowiązani są 

do zabezpieczenia ich przed kradzieżą.

15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradziony lub zniszczony rower. 

16. W szkole prowadzony jest zewnętrzny monitoring wizyjny w celu zapewnienia

wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły bezpieczeństwa. 

SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

§ 36

1. W  szkole  funkcjonuje  wewnątrzszkolny  system  doradztwa  zawodowego

dotyczący wyboru  kierunków kształcenia  oraz  planowania  kariery  zawodowej

uczniów. 

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa działania podejmowane

w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku

kształcenia

3. Wymiar godzin na realizację wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego określa

arkusz organizacyjny szkoły

4.  Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie,

rodzice,  nauczyciele,  środowisko  lokalne.  Obejmuje  indywidualną  i  grupową

pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań. 
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5. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane na podstawie programu

nauczania  (przygotowanego  przez  nauczyciela  prowadzącego  te  zajęcia)

dopuszczonego do użytku przez  dyrektora  szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii  rady

pedagogicznej.

6. Realizacja tematyki orientacji zawodowej podejmowanej na zajęciach lekcyjnych

dokumentowana jest wpisem tematu do dziennika zajęć lekcyjnych. 

7. Cele doradztwa zawodowego ukierunkowane są na:

1)   samopoznanie;

2)   na realizację celów związanych z karierę zawodową;

3)  przygotowanie  młodzieży  do  podjęcia  trafnych  decyzji  edukacyjno

zawodowych, wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami

i uzdolnieniami oraz do roli  pracownika na współczesnym rynku pracy;

4) Przygotowanie uczniów  do radzenia sobie z ciągłymi zmianami 

we współczesnym świecie.

SZKOLNY WOLONTARIAT

§ 37

1.  W szkole funkcjonuje szkolny wolontariat.

2.  Głównymi  celami  szkolnego  wolontariatu  są  uwrażliwienie  i  aktywizowanie

społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

3.  Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do:

1)  potrzebujących  pomocy  wewnątrz  społeczności  szkolnej,  w  środowisku

lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych;

     2)   społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;

     3)   wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolnego wolontariatu.

1) dyrektor szkoły, który powołuje opiekuna szkolnego wolontariatu i nadzoruje

oraz opiniuje działanie szkolnego wolontariatu. 

2) opiekun szkolnego wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.

Strona 39 z 97



3)  przewodniczący  szkolnego  wolontariatu  –  uczeń  szkoły  będący

wolontariuszem.

4) wolontariusze stali – uczniowie szkoły koordynujący poszczególne akcje.

5. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3) rodziców;

4) inne osoby i instytucje.

6.  Szczegółowe  cele,  zadania  i  zasady  funkcjonowania  szkolnego  wolontariatu

reguluje odrębny regulamin. 

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 38 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,

określają odrębne przepisy.

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA

§ 39

1. Nauczyciel przedszkola ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich

zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.

2. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej

oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:

a)   realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

b)   dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu 

ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, pobytu dzieci na powietrzu,
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c)   tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności

i zainteresowania,

d)  indywidualizację  oddziaływań  w  stosunku  do  poszczególnych

wychowanków,

e)   wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów

wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,

f)  czynny udział w zajęciach muzycznych, współdziałanie z prowadzącym 

i wspomaganie dzieci wymagających pomocy,

g)   współdziałanie nauczycieli pracujących w jednej grupie,

h)  opieka  doświadczonych  nauczycieli  nad  młodszymi  poprzez

prowadzenie  zajęć  koleżeńskich  i  wspólne  rozwiązywanie  problemów

dydaktycznych występujących w placówce,

2) ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:

a)    udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych 

oraz problemowych,

b)   udział  w spotkaniach  z  różnymi  specjalistami  w formie  seminariów,

wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,

c)   czytanie  na  bieżąco  literatury  fachowej  wiążącej  się  z  problematyką

rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,

3) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie

    z odrębnymi przepisami:

a) dziennika zajęć,

b) arkuszy obserwacji pedagogicznej,

c) miesięcznych planów pracy z dziećmi,

d) dokumentacji współpracy z rodzicami,

e) dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,

f) dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia

są  prowadzone),  wraz  z  dokumentacją  badań  dziecka  objętego  pomocą

psychologiczno-pedagogiczną,

4)  prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych  mających  na  celu  poznanie

indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków
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   i  zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla

potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej);

5) objęcie diagnozą pedagogiczną dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie

spełniania obowiązku szkolnego;

6)  odpowiedzialność  za  stan  powierzonego  mienia  przedszkolnego,  sal  zajęć,

pomocy dydaktycznych;

7)  współpraca  ze  specjalistami  świadczącymi  kwalifikowaną  pomoc

psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi

zajęcia dodatkowe;

8)  współdziałanie  z  rodzicami  dziecka  w sprawach wychowania  i   nauczania

dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających

w szczególności  z  programu wychowania  przedszkolnego  realizowanego  w

danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego

zachowania i rozwoju, w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

b) bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach

dziecka,

c) ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy

   w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

d) włączenia rodziców w działalność przedszkola.

NAUCZYCIELE SZKOŁY

§40

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest

odpowiedzialny  za  jakość  i  wyniki  tej  pracy,  a  także  bezpieczeństwo

powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zakres zadań nauczycieli:

1) realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego;

2)  przygotowuje się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
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3) realizuje  program  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  powierzonych

przedmiotach,  klasach  i  zespołach  osiągając  w  stopniu  optymalnym  cele

szkoły;

4) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej;

5) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny

uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

6) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów;

7) bezstronnie  i  obiektywnie  oraz  sprawiedliwie  ocenia  i  traktuje  wszystkich

uczniów;

8) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania uczniów;

9) informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także radę

pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;

10) bierze  udział  w  różnych  formach  doskonalenia  zawodowego

organizowanych w szkole  i przez instytucje wspomagające szkołę;

11) prowadzi  prawidłowo  dokumentację  pedagogiczną  przedmiotu  lub  koła

zainteresowań;

12) reaguje  na  wszelkie  dostrzeżone  sytuacje  lub  zachowania  uczniów

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

13)  zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,  w razie

potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić

pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;

14) niezwłocznie  powiadamia  dyrektora  szkoły  o  wszelkich  dostrzeżonych

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa 

lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników

i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;

2) decydowania  o  ocenie  bieżącej,  semestralnej  i  rocznej  postępów w nauce

swoich uczniów;
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3) decydowania o ocenie zachowania swoich uczniów;

4) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień, kar regulaminowych dla swoich

uczniów.

4. Nauczyciel odpowiada za:

1) poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych w swoim przedmiocie oraz

klasach i zespołach;

2) stan przydzielonego mu warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków

dydaktycznych a także za zniszczenie lub stratę elementów majątku 

i wyposażenia szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru i właściwego

zabezpieczenia;

3) życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów  podczas  pobytu  w  szkole  oraz

podczas wszelkich organizowanych przez nauczyciela, bądź szkołę, zajęć poza

jej terenem.

5. Zajęcia  i  czynności  realizowane  w  ramach  czasu  pracy  nauczyciela,  są

rejestrowane oraz rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach

lekcyjnych lub  dziennikach zajęć.

6. Nauczyciel  w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA

§ 41

1.  Dyrektor  szkoły  powierza  każdy  oddział  szczególnej  opiece  wychowawczej

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,

by  wychowawca  opiekował  się  danym  oddziałem  w  ciągu  każdego  etapu

edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

     a w szczególności:
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się

oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań uniemożliwiających powstawanie konfliktów 

w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności

szkolnej.

4. W celu realizacji zadań wymienionych w pkt. 3 wychowawca:

1) otacza opieką indywidualną każdego ucznia;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3) ustala  treści  i  formy  zajęć  tematycznych  na  godziny  do  dyspozycji

wychowawcy klasy;

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i  koordynując  działania  wychowawcze  wobec  ogółu  uczniów,  a  także

indywidualnie wobec tych, którym potrzebna jest pomoc i opieka (dotyczy to

zarówno uczniów z trudnościami w nauce, jak i uzdolnionych);

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów;

6) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, zainteresowań i szczególnych uzdolnień

swoich wychowanków.

5. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące powierzonego mu

oddziału, a w szczególności:

1) prowadzi dziennik lekcyjny;

2) wypisuje świadectwa promocyjne;

3) sporządza zestawienie statystyczne wyników nauczania, wychowania 

i frekwencji;

4) wypełnia arkusz ocen;

5) składa  sprawozdania  z  przebiegu  i  wyników swej  pracy  na  posiedzeniach

rady pedagogicznej.
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6.  Do podstawowych zadań wychowawcy należy także:

1)  bieżąca kontrola  ocen uzyskanych przez wychowanków z poszczególnych

przedmiotów oraz organizacja pomocy koleżeńskiej;

2) współpraca z samorządem uczniowskim, pobudzanie uczniów do realizacji

zadań wynikających z planu pracy szkoły;

3)  bezpośredni  wpływ  na  prawidłowe,  społeczne  i  wychowawczo  pożądane

zachowania  uczniów  poprzez  wdrażanie  zasad  zachowania  i  korygowanie

zachowań naruszających normy współżycia;

4) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opieranie ich na

życzliwości, tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka;

5) kształtowanie wśród wychowanków nawyków higieny osobistej i otoczenia;

6) przestrzeganie i wymaganie od uczniów przestrzegania zasad bhp 

i regulaminów wewnątrzszkolnych;

7)  kontrolowanie  realizacji  obowiązku  szkolnego  poprzez  systematyczne

sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach;

8) badanie przyczyn opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia, informowanie 

o tym rodziców, pedagoga, dyrektora szkoły;

9)  utrzymywanie  stałego  kontaktu  z  rodzicami  i  opiekunami  w  sprawach

postępów w nauce i zachowaniu ucznia.

7. Realizuje zadania wynikające z przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów:

1) na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego wychowawca

klasy  informuje  pisemnie  rodziców  o  przewidywanych  dla  uczniów

okresowychych  lub  rocznych  stopniach  niedostatecznych  z  poszczególnych

przedmiotów,  fakt  tan  bezwzględnie  odnotowuje  w  dzienniku  lekcyjnym

uzyskując pisemne potwierdzenie; 

2) w przypadku nie przybycia rodzica do szkoły, za wykonanie w/w obowiązku

przez  wychowawcę  uznaje  się  terminowe  powiadomienie  rodzica  listem

poleconym.

  8.  Wychowawca  ma  prawo  korzystać  w  swej  pracy  z  pomocy  merytorycznej  

dyrektora szkoły oraz właściwych instytucji oświatowych i naukowych.
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9.  W celu prawidłowego wypełniania swych zadań wychowawca spotyka się na

ogólnych zebraniach z rodzicami przynajmniej trzy razy w roku szkolnym.

10.  Wychowawca zobowiązany jest ustalić formy – innego niż ogólne zebrania –

kontaktu z rodzicami.

11.  Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do

chwili ukończenia przez uczniów każdego etapu edukacyjnego, chyba że rodzice

uczniów  danego  oddziału  złożą  uzasadniony  wniosek  do  dyrektora  szkoły  o

zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

§ 42

Nauczyciel  –  bibliotekarz  wykonuje  specjalistyczne  zadania  na  swoim

stanowisku  pracy,  dostosowując  formy  ich  realizacji  do  wieku  i  rozwoju

intelektualnego uczniów i środowiska, a w szczególności:

1. udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni;

2. udziela czytelnikom potrzebnej informacji;

3. udziela porad przy wyborze lektury;

4. inspiruje pracę aktywu czytelniczego;

5. informuje nauczycieli wychowawców o czytelnictwie uczniów;

6. przygotowuje analizy czytelnictwa w szkole;

7. prowadzi różne formy wizualnej informacji i promocji książek;

8. dokonuje zakupów i ewidencjonowania zbiorów;

9. zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem;

10. organizuje warsztat informacyjny biblioteki szkolnej;

11. przedstawia radzie pedagogicznej ramowy plan pracy.
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WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

§ 43

   Wychowawca  świetlicy  wspiera  realizację  zadań  dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych szkoły w odniesieniu do najmłodszych uczniów,

a w szczególności:

1. rozwija  zainteresowania  oraz  zamiłowania  wychowanków,  dąży  do

wszechstronnego i optymalnego rozwoju swoich podopiecznych;

2. organizuje prace wychowawczo – opiekuńczą w grupie w oparciu o roczny

plan pracy świetlicy szkolnej, stosuje różnorodne formy zajęć atrakcyjnych dla

dzieci;

3. wykazuje  codzienną  troskę  o  bezpieczeństwo,  zdrowie  i  higienę  swoich

wychowanków, dba o estetyczny wygląd pomieszczeń;

4. organizuje naukę własną wychowanków;

5. utrzymuje systematyczne kontakty z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, 

nauczycielami i rodzicami;

6. jest odpowiedzialny za sprzęt, pomoce, gry, zabawy itp.

7. systematycznie przygotowuje się do prowadzenia zajęć z dziećmi;

8. prowadzi dokumentację.

PSYCHOLOG SZKOLNY

§ 44

1. Psycholog szkolny podejmuje działania wychowawcze, profilaktyczne

i opiekuńcze w stosunku do uczniów z udziałem ich rodziców i nauczycieli.

2. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)  prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych,  w  tym  diagnozowanie

indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  uczniów  oraz  ich

możliwości  psychofizycznych  w  celu  określenia  przyczyn  niepowodzeń

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron;
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania pojawiających

się problemów oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)  udzielanie  pomocy  psychologicznej  w  formach  odpowiednich  do

rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów

uczniów;

5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym

     i pozaszkolnym uczniów;

6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych

w sytuacjach kryzysowych;

7)  pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologicznej. 

LOGOPEDA SZKOLNY

§ 45

1.  Logopeda szkolny organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie

pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się

we  współpracy  z  nauczycielami  prowadzącymi  zajęcia  z  uczniem;

przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy;

2)  systematyczne  prowadzenie  logoterapii  dla  dzieci  z  klas  0-VIII,  u  których

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

3)  stymulowanie  procesu nabywania  kompetencji  i  sprawności  warunkujących

prawidłowy przebieg komunikacji językowej;

4) stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;
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5)  prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę i doskonalących

mowę już ukształtowaną;

6)   wyrównywanie opóźnień mowy, korygowanie wad wymowy,

7)  współpraca  z  nauczycielami  –  zapewnienie  pomocy  o  charakterze

terapeutycznym i instruktażowym;

8)  podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu

zaburzeń  komunikacji  językowej,  w  tym  współpraca  z  najbliższym

środowiskiem ucznia;

9)  prowadzenie dzienniczków zajęć logopedycznych z zaleceniami dla rodziców.

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

§ 46

1.  Nauczyciele  danej  grupy  przedmiotów  pokrewnych  tworzą  zespoły

przedmiotowe.

2. W szkole działają następujące zespoły:

1) edukacji wczesnoszkolnej;

2) przedmiotów humanistycznych;

3) przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;

4) przedmiotów językowych.

3.  Pracą  zespołu  przedmiotowego  kieruje  powołany  przez  dyrektora  szkoły

przewodniczący zespołu.

4. Cele i zadania zespołów obejmują między innymi:

1)  organizowanie  współpracy nauczycieli  dla  uzgodnienia  sposobów realizacji

programów  nauczania,  korelowania  treści  nauczania  przedmiotów

pokrewnych;

2)  wspólne  opracowanie  szczegółowych  kryteriów  oceniania  uczniów  oraz

sposobów badania wyników nauczania;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa

metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie;

4) omawianie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej;

Strona 50 z 97



5) organizowanie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli;

6)  organizowanie  konkursów  szkolnych  lub  międzyszkolnych,  a  także

przygotowywanie  oraz  przeprowadzanie  imprez  kulturalnych  i  akcji

charytatywnych;

7)   współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,

a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

8)  analizowanie efektów pracy dydaktycznej i wyciąganie wniosków do dalszej

pracy;

9)   opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów, innowacji

i eksperymentów pedagogicznych.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

§ 47

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracyjni.

2. Do zadań i obowiązków pracowników administracji należą między innymi:

1)  prowadzenie sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

2)  prowadzenie teczek akt osobowych pracowników;

3)  kompletowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem

 i zwalnianiem pracowników;

4)  prowadzenie ewidencji i przyjmowanie zwolnień lekarskich;

5) prowadzenie dokumentacji związanej z ocenianiem i awansem zawodowym

nauczycieli;

6) przygotowanie wniosków do nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz prowadzenie

ich ewidencji;

7) sporządzanie wykazów pracowników;

8) prowadzenie dokumentacji związanej z urlopowaniem pracowników;

  9) prowadzenie ewidencji uczniów;

10) wypisywanie, wydawanie oraz ewidencjonowanie legitymacji szkolnych lub  

ich duplikatów;

11)   opracowywanie sprawozdań dotyczących uczniów;
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12)   prowadzenie archiwum szkolnego;

13)   udział w pracach inwentaryzacyjnych;

14)   wysyłanie pism urzędowych i pobieranie ich z urzędu pocztowego, 

15)   prowadzenie statystyki wypadków i ich analiza,

16)  reagowanie  na  wszelkie  dostrzeżone  sytuacje  lub  zachowania  uczniów

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

17)  niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych     

zdarzeniach  noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie

dla zdrowia lub życia uczniów,

18)  przekazywanie  dyrektorowi  szkoły  informacji  o  zauważonych  

nieprawidłowościach w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników.

3.  Pracownik  administracyjny  zatrudniony  w  szkole   zobowiązany  jest  do

przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

§ 48 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługi.

2. W szkole zatrudnia się pracowników obsługi:

1)   sprzątaczki;

2)   pracownika gospodarczego, który pełni również nadzór nad kotłownia c.o;

3)   intendenta;

4)   pomoce nauczyciela.

3.  Podstawowym  zadaniem  pracowników  obsługi  jest  zapewnienie  sprawnego

funkcjonowania szkoły oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie 

i porządku.

4.  Ogólne zadania i obowiązki pracowników obsługi:

1)  zgłaszanie dyrektorowi szkoły przebywania na terenie szkoły osób, których   

obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;

2)   kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym;
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3)  zgłaszanie  obecności  w  pobliżu  szkoły  osób  obcych  zagrażających

bezpieczeństwu uczniów lub zachowujących się podejrzanie; 

4)  reagowanie  na  wszelkie  dostrzeżone  sytuacje  lub  zachowania  uczniów

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

5)  niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych  

zdarzeniach noszących znamiona  przestępstwa lub  stanowiących zagrożenie

dla zdrowia lub życia uczniów;

6)   przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

4. Pracownik obsługi zatrudniony w szkole  zobowiązany jest do  przestrzegania

zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

§ 49

1. Zakres obowiązków sprzątaczek:

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach szkolnych zgodnie 

z wymaganiami higieny;

2)  piecza  nad  bezpieczeństwem budynku i  całością  sprzętu  szkolnego oraz

urządzeniami instalacyjnymi;

3) troska o czystość obejścia szkoły oraz pomoc w dekoracji budynku;

4)  sumienne  pełnienie  dyżurów  przed  rozpoczęciem  lekcji  oraz  w  czasie

przerw, punktualne dzwonienie;

5) inne czynności wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora szkoły

z wyjątkiem posług osobistych na rzecz pracowników;

6) pracownik obowiązany jest do pełnienia służby w miejscu, czasie 

i charakterze określonym przez dyrektora szkoły;

7) w czasie zajęć służbowych pracownikowi nie wolno oddalać się ze szkoły

bez zezwolenia dyrektora;

8) pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących

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

fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora;

9)  pracownik  szkoły  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  dyrektora  szkoły
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o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub

stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia uczniów.

2. Szczegółowy zakres czynności zmierzający do utrzymania czystości 

i porządku w szkole określony jest w zakresie obowiązków sprzątaczki 

i stanowi odrębny dokument.

3. Zakres obowiązków pracownika gospodarczego:

1) Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością obejścia szkolnego;

2) Troska o czystość obejścia i kotłowni;

3) Odśnieżanie chodników prowadzących do szkoły;

4) Wykonywanie drobnych napraw i poprawek nie wymagających specjalnej

wiedzy fachowej;

5)  W  okresie  od  wiosny  do  jesieni  koszenie  trawników  oraz  obcinanie

żywopłotów;

6) Wykonywaniem czynności związanym z dozorem kotła olejowego c.o;

7) Inne czynności wynikające z potrzeb szkoły z wyjątkiem posług osobistych

na rzecz pracowników;

4. W czasie zajęć służbowych pracownikowi nie wolno się oddalać ze szkoły bez

zezwolenia dyrektora szkoły.

5. Zakres czynności intendenta:

1) zbiera miesięczne opłaty za obiady, herbatę, mleko;

2) sporządzanie listy korzystających z posiłków;

3) kontrolowanie  dziennego  stan  obecności  uczniów  i  zgłaszanie

zapotrzebowanie na ilość obiadów;

4) przyjmowanie i wydawanie artykułów żywnościowych;

5) zabezpieczenie pomieszczeń stołówki przed kradzieżą;

6) przestrzeganie zasad bhp i wytycznych pokontrolnych.

6. Zakres czynności pomocy nauczyciela:

1) pomoc  nauczycielce  w  organizowaniu  i  prowadzeniu  pracy  opiekuńczo-

wychowawczej;

2) spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych;

3) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci;
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4) utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;

6) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia szkoły 

i przedszkola.

ROZDZIAŁ 6

WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 50

1. Do oddziału przedszkolnego  uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2. Na wniosek rodziców, dyrektor oddziału przedszkolnego może przyjąć dziecko, 

które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, 

w którym zostało przyjęte.

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać 

do oddziału przedszkolnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4. Zgodnie z prawami zawartymi w Konwencji Praw Dziecka w oddziale 

przedszkolnym dziecko ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej;

3) ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

4) stałej opieki ze strony pracownika pedagogicznego;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania;

6) zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym;

7) ubezpieczenia go w firmie ubezpieczeniowej za zgodą rodziców. 
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UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 51

1.  Do klas I-VIII  uczęszczają uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły     

i wypełniają obowiązek szkolny do ukończenia 18 roku życia.

2.  W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły – na 

wniosek rodziców – może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

3.  Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej 

dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji do klas 

pierwszych szkoły podstawowej. 

4.  Na  wniosek rodziców,  uzasadniony ważnymi  przyczynami  i  po  zasięgnięciu

opinii poradnii, dyrektor szkoły może odroczyć obowiązek szkolny dziecka nie

dłużej jednak niż o jeden rok w przypadku dzieci, o których mowa w art. 14 ust. 1

ustawy o  systemie  oświaty-  rozpoczęcie  wykonywania   obowiązku szkolnego

może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w

którym dziecko kończy 10 lat.

5.  Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku

szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje

wówczas  świadectwo  promocyjne  ukończenia  danej  szkoły  na  podstawie

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

6.  Na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez ucznia 

obowiązku szkolnego w drodze nauczania indywidualnego. 

7.  Zasada spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego w drodze indywidualnego 

programu lub toku nauczania regulują odrębne przepisy. Uczeń realizujący 

obowiązek szkolny w tej formie jest klasyfikowany na podstawie egzaminu 

klasyfikacyjnego.

8.  Uczeń może również spełniać obowiązek szkolny w szkole specjalnej 

lub  przysposabiającej  do  zawodu.  Zasady  kierowania  do  tych  szkół  określają

odrębne przepisy.

9.  Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie
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ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

10.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani  do

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

11.   Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 52

1. Uczeń ma prawo w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny

pracy umysłowej;

2) opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w  szkole  zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności zgodnie z postanowieniem

Konwencji Praw Dziecka;

3) swobodnego  wyrażania  myśli  i  przekonań,  w  szczególności  dotyczących

życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym

dobra innych;

4) życzliwego,  podmiotowego  traktowania  w  procesie  dydaktyczno-

wychowawczym;

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;

6) ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce:

a) nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem 

o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

b) w  ciągu  dnia  może  odbywać  się  tylko  jeden  sprawdzian,  a  w  ciągu

tygodnia nie więcej niż trzy,

c) kartkówki  traktowane  są  jak  odpowiedzi  z  trzech ostatnich  lekcji,  nie

muszą być zapowiadane i nie mogą trwać dłużej niż 15 minut,

d) wszelkie  prace  pisemne  mogą  zawierać  komentarz  nauczyciela

wskazujący uczniom kierunek dalszej pracy,
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e) uczniom zdolnym nauczyciel może przydzielić na sprawdzianie zadania o

większym stopniu trudności,

f) sprawdzian lub test powinien być poprawiony i omówiony w klasie 

w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych

g) o  ocenach  za  kartkówki  i  dyktanda  uczniowie  powinni  być

poinformowani w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

h) na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych

i) rozwijania  zdolności,  zainteresowań  i  talentów,  również  w  drodze

indywidualnego toku lub programu nauczania,

j) pomocy w przypadku trudności w nauce,

k) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

i zawodowego,

l) korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu  sportowego  i  środków

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych,

m) wpływania  na  życie  szkoły  przez  działalność  samorządową  oraz

zrzeszanie się w organizacjach i stowarzyszeniach,

n) wpływania na tworzenie regulaminu oceniania oraz ustalania kryteriów

oceny zachowania,

o) przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego 

na zasadach określonych pne rpzepisyrzez odręb

p) pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  oraz  pomocy  pielęgniarki

szkolnej,

q) pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel,

r) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki i świetlicy, podczas zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,

       s)   jednorazowo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu lub testu,      

            odpowiedzi ustnej lub kartkówki, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

       i formy poprawy z nauczycielem (do dziennika lekcyjnego wpisywane są

       obie oceny).
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§ 53

   1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu, regulaminów  

wewnętrznych szkoły oraz  ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

  2. Uczeń w szczególności ma obowiązek:

1) w stosunku do obowiązku szkolnego:

a) systematycznie uczęszczać i nie spóźniać się na zajęcia szkolne,

b) przynosić oraz dbać o podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,

c) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

d) szanować sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne oraz ponosić 

odpowiedzialność  za bezmyślnie wyrządzone szkody i zniszczenia

e) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,

f) dbać o ład estetykę i porządek w szkole,

g) rzetelnie wypełniać podjęte zadania,

h) rozwijać własne zainteresowania i  uzdolnienia,

i) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,

j) mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, 

w której odbywają się zajęcia. 

k) systematycznie przygotowywać się do zajęć, 

l) odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,

m) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych w ciągu siedmiu dni

od powrotu dziecka do szkoły.  Usprawiedliwienie nieobecności ucznia

dokonuje rodzic w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie może

być  podpisane  przez  jednego  z  rodziców.  Dokumentem

usprawiedliwiającym  nieobecność  ucznia  na  zajęciach  jest  również

zaświadczenie lekarskie.

n) przestrzegać zakazu używania telefonu komórkowego i innch urzadzeń

multimedialnych w czasie zajęć edukacyjnych. 

2)  w zakresie kultury osobistej:
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a) dbać o higienę osobistą oraz własny wygląd,

b) szanować własne zdrowie,

c) dbać o własne bezpieczeństwo oraz innych osób,

d) troszczyć się o czystość języka ojczystego,

e) krytycznie oceniać własne zachowanie i postawę,

f) zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie 

prowadzenia wykładu przez nauczyciela, 

g) zabierać głos gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.

     3)  w zakresie postaw wobec kolegów i innych osób:

a) szanować starszych i pomagać im,

b) szanować cudzą godność oraz własność,

c) pomagać potrzebującym pomocy,

d) nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób,

e) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów 

i pracowników szkoły,

f) zachować powściągliwość w ocenianiu i osądzaniu innych,

g) nie zachowywać się agresywnie do innej osoby,

h) nie używać wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

§ 54

1. Uczniów obowiązuje w szkole strój czysty, schludny, w kolorach stonowanych,

niejaskrawych.  Strój  powinien  osłaniać  takie  części  ciała  jak  brzuch  i  ramiona.

Niedopuszczalne jest noszenie w szkole makijażu i kolczyków w miejscu innym niż

uszy.

2.   Uczniów  obowiązuje  w  szkole  zakaz  używania  urządzeń  multimedialnych.

Urządzenia  te  powinny  być  wyłączone  w  godzinach  pobytu  dziecka  w  szkole.

Szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zniszczone  i  zgubione  urządzenia

multimedialne.

3.   W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu, ale wyłącznie za

zgodą i w obecności nauczyciela.
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4.   W razie złamania zakazów określonych w ust. 3 i 4 urządzenie multimedialne

zostanie  skonfiskowane  i  zdeponowane  w  sekretariacie  szkoły.  Po  telefonicznej

informacji po odbiór urządzenia zgłaszają się rodzice.

5.   W stołówce szkolnej mogą przebywać jedynie ci uczniowie, którzy spożywają

posiłek.

6.    Na  schodach  obowiązuje  ruch  prawostronny,  uczniowie  poruszają  się  po

schodach  pojedynczo,  zachowując  bezpieczną  odległość.  Pierwszeństwo  mają

uczniowie schodzący z wyższych pięter.

7.    Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane

przez ich dziecko na terenie szkoły. 

8.    Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminu sal lekcyjnych 

9.   Uczniowi nie wolno przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków 

i innych środków o podobnym działaniu, a także wnosić na teren szkoły alkoholu,

narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 

§ 55

1.Za wzorową i przykładną postawę oraz bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może 

otrzymać następujące wyróżnienie:

1) Pochwały:

a) pochwała wyrażona przez nauczyciela na lekcji wobec uczniów,

b) pochwała wyrażona przez wychowawcę wobec uczniów lub rodziców,

c) ustna pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

d) pisemna pochwała dyrektora szkoły- list pochwalny dla rodziców,

e) notatka do lokalnej prasy, wyrażająca uznanie szkoły dla niezwykłej 

postawy lub szczególnego czynu uznania;

 2) Nagrody książkowe lub rzeczowe - nagrody te przyznaje dyrektor szkoły na 

wniosek wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna organizacji uczniowskiej 

działającej na terenie szkoły.

2. Dla uczniów nie przestrzegających zasad określonych w statucie ustala się 

następujący system kar:
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1) ustne upomnienie udzielone indywidualnie uczniowi przez nauczyciela;

2) ustne upomnienie udzielone uczniowi przez nauczyciela wobec klasy;

3) uwaga pisemna do dziennika lekcyjnego lub zeszytu wychowawczego;

4) uwaga informacyjna dla rodziców w zeszycie wychowawczym lub zeszycie 

przedmiotowym;

5) ustne upomnienie udzielone uczniowi przez dyrektora w obecności 

nauczyciela lub rodzica;

6) nagana udzielona uczniowi przez dyrektora wobec społeczności szkolnej;

7) zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach, imprezach klasowych i 

szkolnych;

8) obniżenie oceny z zachowania za semestr lub rok szkolny;

9) przeniesienie do innej szkoły na terenie gminy;

10)wnioskowanie o umieszczenie w ośrodku szkolno- wychowawczym jeśli 

zostały wykorzystane wszystkie możliwości pozytywnego oddziaływania.

3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowanej karze.

4. O rodzaju kary lub innej formie poprawy zachowania w zależności od 

przewinienia decyduje wychowawca i dyrektor szkoły.

5. Jeżeli uczeń powtórnie dokonał tego samego przewinienia (zastosowana kara nie 

odniosła skutku) ocena zachowania zostaje obniżona do oceny nieodpowiedniej 

lub nagannej.

6. Wykonanie wymienionych kar może być zawieszone na okres próby (1 miesiąca) 

jeżeli uczeń uzyska poręczenie rodziców, opiekuna samorządu uczniowskiego, 

wychowawcy lub innego nauczyciela.

7. Uczeń może odwołać się od zastosowanej kary do wychowawcy klasy, opiekuna 

SU lub Rzecznika Praw Ucznia, jeżeli karę stosuje inny nauczyciel.

8. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje prawo do złożenia wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Przed pojęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga 

opinii rady pedagogicznej i na odwołanie odpowiada pisemnie.

10. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczyciela, uczeń lub jego rodzic 

ma prawo zgłosić sprawę do  wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.
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11.Osoba poinformowana o zdarzeniu ma obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić 

ucznia lub rodziców o rozstrzygnięciu sprawy.

§ 56

1. W przypadku rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia 

obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli 

szkoły z rodzicami ucznia.

2. Rodzice są bezzwłocznie zawiadamiani o przypadku naruszenia przez niego 

obowiązujących w szkole regulaminów. 

3. W celu rozwiązania zaistniałego problemu przedstawiciel szkoły:

1) ustala jak najszybszy termin spotkania z uczniem i jego rodzicami;

2) prowadzi rozmowę z rodzicami w czasie, której wspólnie ustalane są dalsze 

działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą oraz 

możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej;

3) prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem;

4) uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się 

do przestrzegania określonych w szkole reguł;

5) nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice 

i przedstawiciel szkoły;

6) uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani, za zgodą 
rodziców do odpowiedniej placówki.

4. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze łamanie zasad przez ucznia 
powodują:

1) zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych;

2) zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.

5. Policja jest wzywana do szkoły, w przypadku gdy:

1) zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób;

2) kradzieży lub innych wykroczeń;

3) istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje 

psychoaktywne;

4) znalezione zostaną na terenie szkoły nielegalne substancje psychoaktywne;

5) wykryto działania ucznia w zakresie cyberprzemocy.
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ROZDZIAŁ 7

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

   § 57

    1. Ocenianiu podlegają:

    1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

    2) zachowanie ucznia.

    2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach

oceniania wewnątrzszkolnego.

  3.  Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

oraz umiejętności 

  4.  Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  wychowawcę

oddziału, przez nauczycieli oraz przez uczniów danej klasy, stopnia respektowania

zasad  współżycia  społecznego  i  norm  etycznych  oraz  obowiązków  ucznia

określonych  w  statucie szkoły.

  5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

   1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

   2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

   3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego 

rozwoju;

   4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

   5)   monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
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   6)   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia;

   7)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno - wychowawczej.

  6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1)  formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  niezbędnych  do  uzyskania

poszczególnych śródrocznych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

zajęć  edukacyjnych  z  uwzględnieniem  zindywidualizowanych  wymagań  wobec

uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

         2)   ustalanie kryteriów zachowania;

         3)   ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

         z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny

        klasyfikacyjnej zachowania;

      4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych      

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

         5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych

         i sprawdzających;

     6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych     

ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  

oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji 

o postępach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania

i pisemnych prac uczniów.

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe

    postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna z religii i etyki nie może być uzależniona

od   udziału ucznia w praktykach religijnych.

9. W przypadku złożenia przez rodziców wniosku o rezygnacji z nauki religii/etyki

w trakcie roku szkolnego, nauczyciel religii i etyki nie wystawia:

    1)  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,  jeżeli  wniosek złożony został  do połowy I

półrocza roku szkolnego;
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   2)  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej,  jeżeli  wniosek  złożony  jest  do  połowy  roku

szkolnego.

           3) uczniowi, który nie uczęszczał na lekcje religii i etyki, na świadectwie

           w „religia  i etyka” umieszcza się poziomą kreskę.

§ 58

W ocenianiu obowiązują zasady:

    1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców;

   2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco

           i rytmicznie;

        3.  ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

       4. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

        5. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

     6. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć   

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

    7. zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji

     i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 59

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:

  1.  każdy  nauczyciel  na  początku  roku  szkolnego  informuje  uczniów oraz  ich

rodziców o:

1)  wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych

śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  lub

dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego programu

nauczania;

    2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
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    3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  2. Wychowawca  na początku  roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

        1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

     2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie  

klasyfikacyjnej zachowania.

  3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:

         1) dla uczniów w formie ustnej na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych i lekcji

        wychowawczej;

         2) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;

         3) w trakcie indywidualnych spotkań;

4) w formie wydruku papierowego (statut szkoły) umieszczonego

          w bibliotece, sekretariacie i pokoju nauczycielskim – dostęp do informacji     

 możliwy jest w godzinach pracy biblioteki  szkolnej;

         5) opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły (statut szkoły).

4.  Nauczyciel  jest  obowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni

psychologiczno  -  pedagogicznej  dostosować  wymagania  edukacyjne  do

indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności

     w uczeniu się.

5.  W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego

nauczania  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb

psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia  może  nastąpić  na  podstawie  tego

orzeczenia.
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RODZAJE OCEN SZKOLNYCH

§ 60

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

    1) bieżące;

    2) klasyfikacyjne:

            a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie    

       roku szkolnego,

             b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. 

2. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub

ustalone  są  w wyniku egzaminu poprawkowego lub  sprawdzającego w ostatnim

roku  nauczania  danej  edukacji  oraz  na  podstawie  wyników  konkursów

uprawniających do uzyskania oceny celującej.

3. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo

najwyższej.

JAWNOŚĆ OCENIANIA

§ 61

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.

2.Sprawdzone  i  ocenione  prace  kontrolne  i  inne  formy  pisemnego  sprawdzania

wiadomości oraz umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na

zajęciach dydaktycznych. 

3. Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.

4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
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1)  na zebraniach ogólnych;

2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

UZASADNIENIE OCEN

§ 62

1. Nauczyciel może uzasadnić każdą bieżącą ocenę szkolną.

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 

umiejętność, braki w niej oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

3. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego

    uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje

    bezpośrednio zainteresowanej osobie.

§ 63

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,

muzyki należy w szczególności 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 w zajęciach

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury

fizycznej.

SKALA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

§ 64

1.Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się 

   w stopniach według skali:
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1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji  w postaci cyfrowej, stopnie

klasyfikacyjne  w pełnym brzmieniu.  W ocenianiu  klasyfikacyjnym śródrocznym

dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza

osiągnięcia ucznia  bliższe wyższej kategorii  wymagań,  „-”  odpowiednio niższej

kategorii wymagań.

4.  Dopuszcza  się  dodatkowo  stosowanie:  plus  (+)  oraz  minus  (-)  za

nieprzygotowanie  do  lekcji,  aktywność,  zadania  domowe  lub  ich  brak  oraz

cząstkowe odpowiedzi.

5.  Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony

przez Przedmiotowe  Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

6.   Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

    1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności   

wykraczające poza program danej klasy, czyli:

    a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

             b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu       

     problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej     

      klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

    c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

    d) osiąga dodatkowo sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach

        sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią);

   2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności

określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:

             a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem         

   nauczania przedmiotu w danej klasie,
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             b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje        

     samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

      nauczania,

             c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań

                 problemów w nowych sytuacjach;

 3)  stopień  dobry  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  poziom  wymagań  

rozszerzających, czyli:

        a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,

        b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

  4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań

podstawowych, czyli:

         a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne 

          w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki   

na wyższym poziomie

     b) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności;

        5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań

koniecznych, czyli:

                a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome    

         korzystanie z lekcji,

     b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne 

                    i praktyczne;

        6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu    

wymagań koniecznych.

5. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności

    wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.

6. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości

i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany

będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się

    z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

8. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych
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    umiejętności na zasadach określonych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 

EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

§ 65

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

    1) prace pisemne:

      a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym         

    wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez   

    nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,

      b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co     

    najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,

      c) referaty,

      d) zadania domowe;

2) wypowiedzi ustne:

    a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

    b) wystąpienia (prezentacje);

         3) sprawdziany praktyczne;

         4) projekty;

        5) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy,    

 zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, itp.;

         6) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach;

         7) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki,    

 przyrządów, długopisu itp.).

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych

    w wymiarze tygodniowym:

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny;
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2) dwie godziny tygodniowo- minimum 5 ocen;

3) trzy i więcej godziny tygodniowo- minimum 7 ocen;

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę: 

1) 0 – 29%     punktów - 1 

2) 30 – 49%   punktów - 2

3) 50 – 74%   punktów - 3

4) 75 – 86%   punktów - 4

5) 87 – 97%   punktów - 5

6) 98 - 100%  punktów - 6

4. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów

    przekładane.

5. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem

– nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do

szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia

    w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie

polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. 

  W  sytuacjach  uzasadnionych  nauczyciel  może  zwolnić  ucznia  z  zaliczania

zaległego sprawdzianu.

6. Każdy sprawdzian musi zostać zaliczony w formie ustalonej z nauczycielem.

7. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu

oceny ndst.

8. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub

  w  terminie  ustalonym  przez  nauczyciela  z  odpowiedzi  ustnej,  kartkówki,

sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się w wymiarze 1 lub 2

godzin  tygodniowo  –  szczegółowe  zasady  określają  Przedmiotowe  Zasady

Oceniania.

9. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu

    pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
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10. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu

więcej niż jeden sprawdzian.

11. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów

   w  terminie  do  14  dni  roboczych  od  dnia  jego  napisania.  Dopuszcza  się

przesunięcie  terminu zwrotu  prac  pisemnych w sytuacjach  losowych -  o  czas

nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt i ferii.

OCENIANIE W KLASACH I - III

§ 66

1. W klasach I – III ocena roczna jest opisowa z wyjątkiem j. angielskiego, religii,

informatyki.  Ocena  opisowa  to  pisemna  informacja  nauczyciela  na  temat

wykonywania zadań przez ucznia.

2. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się oceny wyrażone stopniem:

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 3

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

3.  Ocenianie ma na celu:

  1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

  2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

  3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

  4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach

   i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

  5)  umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  

dydaktyczno – wychowawczej.

4. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów 

aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. 

5. Roczną ocenę opisową  wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
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6.  Ocena śródroczna dokumentowana będzie na kartach osiągnięć ucznia, 

opracowanych przez zespół przedmiotowy nauczycieli.

7. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy

    z wychowawcą.

8.  Przy  ocenianiu  osiągnięć  ucznia  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  i  religii

stosuje  się  ocenę  wyrażoną  stopniem  zgodnie  z  zasadami  oceniania

obowiązującymi w klasach IV – VIII.

9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić

    o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej.

10.Wniosek  o  niepromowanie  składa  wychowawca  klasy  po  zasięgnięciu  opinii

rodziców  i  uwzględnieniu  opinii  wydanej  przez  poradnię  psychologiczno  –

pedagogiczną.

OCENIANIE W KLASACH IV – VIII

§ 67

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne, śródroczne oraz roczne w kl. IV –VIII 

ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej,

stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.

3. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen

w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

4.  Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym.

5.  Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę

klasyfikacyjną zachowania.
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6.  Szczegółowe  wymagania  edukacyjne  niezbędne  do  uzyskania  poszczególnych

ocen sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania,  opracowanych

przez  zespoły  przedmiotowe  z  uwzględnieniem  możliwości  edukacyjnych

uczniów w konkretnej klasie.

7.  Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych

    zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych 

    do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

8.  Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

   1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

      a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program     

    nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,

      b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu  

    problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 

    klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania   

    wykraczające poza program nauczania,

      c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności      

   związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe,  

     zawody sportowe),

        d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże 

umiejętności  techniczne  w  wybranej  dyscyplinie  sportu,  znaczące       

osiągnięcia  indywidualne  lub  zespołowe  w  międzyszkolnych  

zawodach sportowych,

   2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

              a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem    

           nauczania w danej klasie,

   b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje       

       samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem  

        nauczania,  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania   

        zadań i problemów w nowych sytuacjach,

      c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się        

       obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością
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         i dojrzałością w wypowiedziach ustnych i pisemnych;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

     a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem    

nauczania   w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania zawarte w podstawach programowych,

    b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje lub wykonuje samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą 

nauczyciela,

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa zgodne z terminologią właściwą dla 

danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, 

popełnia nieliczne usterki stylistyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 a)  opanował  zakres  materiału  programowego  ograniczony  do  treści

podstawowych,  rozumie  tylko  najważniejsze  związki  i  powiązania  logiczne

miedzy treściami,

   b) rozwiązuje lub wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

o średnim stopniu trudności,

  c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała

kondensacja i klarowność wypowiedzi;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach

kształcenia  wiadomości  i  umiejętności,  luźno  zestawione,  bez  rozumienia

związków i uogólnień,

 b) słabo rozumie treści  programowe, podstawowe wiadomości i  procedury

odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,

 c)  posiada  nieporadny  styl  wypowiedzi,  ubogie  słownictwo,  liczne  błędy

językowe, trudności w formułowaniu myśli,

  6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
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 a)  nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych  w  podstawie

programowej,  a  braki  w  wiadomościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie

wiedzy,

  b) nie jest w stanie rozwiązać  lub wykonać zadań o niewielkim elementarnym

stopniu trudności,

  c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy

i  umiejętności.

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

   1) sprawdziany pisemne;

   2) kartkówki z trzech ostatnich tematów;

   3) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;

   4) prace domowe;

   5) wypowiedzi ustne;

   6) praca w zespole;

   7) testy sprawnościowe;

   8) prace plastyczne i techniczne;

   9) wiadomości i umiejętności muzyczne.

8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:

1)   sprawdzian – obejmuje materiał z całego działu. Zasady przeprowadzania:

    a) uczeń ma prawo znać z siedmiodniowym wyprzedzeniem terminy    

sprawdzianów, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym

    b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż jeden sprawdzian,

    c) w ciągu tygodnia można przeprowadzić nie więcej niż trzy sprawdziany

2)  kartkówki  –  kontrolują  opanowanie  wiadomości  i  umiejętności  z  trzech

ostatnich  lekcji.  Mogą  być  zapowiedziane  lub  niezapowiedziane.  Nie  ma

ograniczeń w ich stosowaniu. Zastępują odpowiedzi ustne.

9. W pracy pisemnej ocenie podlega:

1)     zrozumienie tematu;

2)     znajomość opisywanych zagadnień;

3)     sposób prezentacji;

4)     konstrukcja pracy i jej forma graficzna;

Strona 78 z 97



5)     język;

6)     estetyka zapisu;

7)     ortografia.

10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

1)     znajomość zagadnienia;

2)     samodzielność wypowiedzi;

3)     kultura języka;

4)     precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

11. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. 

Ocenie podlegają następujące umiejętności:

1) planowanie i organizacja pracy grupowej;

2) efektywne współdziałanie;

3) wywiązywanie się z powierzonych ról;

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

12. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do 

dziennika lekcyjnego. 

13. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące

      postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu 

przedmiotowego, jako informacja dla rodziców i powinny być podpisane przez   

rodziców.

14. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie

     sprawdzania zawartości merytorycznej.

15. Uczeń jest zobowiązany do pisania sprawdzianu obejmującego kompleksową 

część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten 

sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

16.  Ocenione  sprawdziany  wiadomości  przechowywane  są  przez  nauczycieli  do

końca danego roku szkolnego, a ocenione kartkówki do końca półrocza.

17.  Na  7  dni  przed  klasyfikacją  powinno  być  zakończone  przeprowadzanie

wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.
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18. Uczeń ma prawo dwukrotnie być nieprzygotowany do lekcji w ciągu półrocza

bez uzasadniania przyczyny. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku

lekcji. 

19.  Zgłoszenie  nieprzygotowanie  nie  zwalnia  ucznia  z  pisania  zapowiedzianych

kontrolnych prac pisemnych oraz z aktywności na lekcji. 

OCENIANIE ZACHOWANIA

§ 68

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę,

    nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. Ma na celu:

   1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

   2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

   3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji

       o postępach w zachowaniu się ucznia.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz

ich  rodziców o  warunkach i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania   zachowania,

warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej

oceny  klasyfikacyjnej zachowania.

3.  Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV

ustala się według następującej skali:

    1) wzorowe – wz;

    2) bardzo dobre – bdb;

    3) dobre – db;

    4) poprawne – pop;

    5) nieodpowiednie – ndp;

    6) naganne – ng.

6. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną
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     opisową.

7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża

  przeciętne  zachowanie  ucznia.  Oceny:  bardzo  dobra  i  wzorowa  wyrażają

zachowanie lepsze niż przeciętne. Oceny: poprawna, nieodpowiednia i naganna

oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

8.  Ocena  wystawiona  przez  wychowawcę  jest  oceną  podsumowującą,  jawną,

uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów

   z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

9. W ciągu każdego półrocza nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie,

w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów

  o  pozytywnych  i  negatywnych  przejawach  zachowań  ucznia  w  dzienniku

lekcyjnym. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy 

    o zachowaniu ucznia.

10.  Przed  ustaleniem  klasyfikacyjnej  oceny  zachowania  śródrocznej  i  rocznej

wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii

uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

     1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

     2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

     3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

     4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

     5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

     6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

     7) okazywanie szacunku innym osobom.

12. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

     wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców 

      o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

     1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

     2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
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14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o  niepromowaniu ucznia do wyższej klasy 

lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę 

naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej 

jedno udowodnione zachowanie:

      1)   szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków;

  2)  opuszczenie  bez  usprawiedliwienia  obowiązkowych  zajęć  w  liczbie

przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;

     3) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się nad innymi

osobami;

    4) nieodpowiednie odnoszenie się do członków społeczności szkolnej oraz

używanie słów wulgarnych i obraźliwych.

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

§ 69

1.Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

1) systematycznie  odrabia  lekcje,  jest  zawsze przygotowany do zajęć,  osiąga

maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności;

2) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też

ich inicjatorem;

3) interesuje się postacią patrona szkoły;

4) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych

kołach zainteresowań;

5) reprezentuje godnie szkołę w konkursach i zawodach sportowych;

6) wywiązuje  się  bez  zastrzeżeń  z  przydzielonych  mu  zadań  przez  szkołę,

wychowawcę, organizację;

7)  nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia

się na lekcje;
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8) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy

kolegów;

9) przejawia troskę o mienie szkoły;

10) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu;

11) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

12) wykazuje się wysoką kulturą słowa;

13) poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film);

14) przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;

15) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;

16) w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;

17) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym,

członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.

2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

1) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników

szkoły, kolegów, znajomych;

 2) przestrzega norm społecznych;

 3) przejawia troskę o mienie szkoły;

 4) pomaga słabszym i młodszym kolegom;

 5) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów

wobec innych;

 6) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

 7) bierze udział w konkursach i zawodach sportowych;

 8) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

 9) przestrzega zasad higieny osobistej;

10) nigdy nie ulega nałogom;

11) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

12) nie spóźnia się na zajęcia szkolne;

13) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.

3.Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który :

  1) spełnia stawiane przed nim wymagania;

  2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;
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  3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi

    i rówieśnikami;

  4) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na 

rzecz klasy i szkoły;

  5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;

  6) nie używa wulgaryzmów;

7) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły,

na wycieczkach i imprezach szkolnych;

  8) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;

  9) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia;

 10) nie ulega nałogom;

 11) rozumie i stosuje normy społeczne;

 12) szanuje mienie społeczne,

 13) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy,

 14) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do 

nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły,

15) nie obraża innych osób.

4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

  1) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;

  2) sporadycznie spóźnia się na lekcje;

  3) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;

  4) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;

  5) czasem używa wulgaryzmów;

  6) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

  7) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;

  8) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;

  9) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;

10) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;

11) używa zwrotów grzecznościowych;

12) czasem pomaga koleżankom i kolegom.

5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
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  1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

  2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje;

  3)  często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;

  4) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;

  5) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, 

rodziców, osób starszych;

  6) jest agresywny w stosunku do rówieśników;

  7) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę, zespół klasowy;

  8) w codziennym postępowaniu dopuszcza się kłamstwa;

  9) używa wulgarnych słów;

10) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

11) ulega nałogom;

12) ma negatywny wpływ na swoich kolegów;

13) lekceważy ustalone normy społeczne;

14) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, 

nie odrabia zajęć domowych;

  2)  nie wykonuje poleceń nauczycieli;

  3) nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;

  4) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;

 5)  naraża  zdrowie  własne  i  innych  poprzez  nieprzestrzeganie  przepisów

bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

  6) notorycznie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci

poprawy swojego zachowania;

  7) ulega nałogom;

  8) celowo niszczy mienie szkoły;

  9) wchodzi w konflikt z prawem.
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KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

§ 70

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć

  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie

nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze

skalą określoną w statucie.

2.  Klasyfikowanie  śródroczne  uczniów  przeprowadza  się  najpóźniej  w  ostatnim

tygodniu pierwszego okresu.

3. Śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

  i  klasyfikacyjna  ocena  zachowania  nie  mogą  być  średnią  arytmetyczną  ocen

cząstkowych.

4. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych

zajęć  edukacyjnych  i  klasyfikacyjna  ocena  zachowania  są  ocenami

uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia

    z poprzedniego okresu.

5.  Śródroczne  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  obowiązkowe

zajęcia  edukacyjne,  a  śródroczną  i  roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania  –

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz

ocenianego ucznia.

6.  Śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z  dodatkowych zajęć  edukacyjnych

ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

7. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko

    w pierwszym półroczu ocena śródroczna staje się oceną roczną.
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8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują

   z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

9. O osiągnięciach i postępach, uczniowie oraz ich rodzice są

  informowani na zebraniach ogólnych lub indywidualnych, w postaci komentarza

ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.

§ 71

Na 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele

są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

§ 72

Uczeń, może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny

klasyfikacyjnej  oraz  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ

PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

§ 73

1.  Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną  przez

nauczyciela na 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

2.  Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden

stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego

ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega.
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3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%

 (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

 2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

 3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i  prac pisemnych;

 4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych.

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą

   w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu

poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 3 pkt 1 i 2, a nauczyciel

    przedmiotu spełnienie wymogów ust. 3 pkt 3 i 4.

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel

    przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych

   w punkcie 3, prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel 

odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym

    posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez 

nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego 

tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje

    dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian 

został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, 

niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach 

poprawy.

Strona 88 z 97



EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 74

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny

klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych

ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

    egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

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

6.  Egzamin  klasyfikacyjny  składa  się  z  części  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem

egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  komputerowych,  zajęć  technicznych  oraz

wychowania  fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim

formę zadań praktycznych.

7. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego 

przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub

     obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez 

dyrektora szkoły,  który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego

lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji;
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2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów rodzice ucznia.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający imiona i nazwiska nauczycieli.

11.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację

    o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

  klasyfikacyjnego,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest

      ostateczna.

14. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono dwie

oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 75

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną

    z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin

    poprawkowy.

2.  Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem

egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  komputerowych,  techniki,  wychowania

fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim

formę zadań praktycznych.

3.  W jednym  dniu  uczeń  może  zdawać  egzamin  poprawkowy  tylko  z  jednego

przedmiotu.

4.  Dyrektor  szkoły  wyznacza  termin  egzaminów  poprawkowych  do  dnia

zakończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  i  podaje  do  wiadomości

uczniów i rodziców.
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5.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.  Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

    w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do

końca września.

7.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 W skład komisji wchodzą:

    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – 

jako przewodniczący komisji;

     2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

     3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji.

8.  Pytania  egzaminacyjne  układa  nauczyciel  danego  przedmiotu,  a  zatwierdza

dyrektor szkoły najpóźniej  na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień

trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym. W przypadku

ucznia,  dla  którego  nauczyciel  dostosowywał  wymagania  edukacyjne  do

indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ze  specjalnymi

trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości

psychofizyczne ucznia.

9. 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 jako egzaminatora 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną komisję.

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

      odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
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   w wyznaczonym terminie,  może przystąpić do niego w dodatkowym terminie

określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji

      i powtarza klasę.

15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia

egzaminu  poprawkowego  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły,  jeżeli  uznają,  że

ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY

§ 77

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich

    obowiązkowych zajęć edukacyjnych  uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny 

wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną 

ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od 

oceny niedostatecznej może uchwałą rady pedagogicznej nie otrzymać promocji 

do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może to mieć miejsce, gdy uczeń:

   1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

   2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;

   3) zachowuje się niezgodnie z normami społecznymi;

   4) stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów;

   5) stosuje przemoc psychiczną i fizyczną, znęca się nad innymi.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

4. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz

  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promować  ucznia  do  klasy  programowo

wyższej,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych

zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są
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zgodnie  ze  szkolnym  planem  nauczania  realizowane  w  klasie  programowo

wyższej.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują

  z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł

laureata, uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej

niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest

  klasyfikowany  z  wychowania  fizycznego,  muzyki,  zajęć  technicznych  oraz

dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania.

Brak klasyfikacji  z  wymienionych edukacji  przedmiotowych i  zachowania nie

wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią

 ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się

roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie

programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych

zajęć  edukacyjnych,  których realizacja  zakończyła  się  w klasach programowo

niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

9.  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli  w wyniku klasyfikacji  końcowej

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

bardzo dobrą ocenę zachowania.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

§ 78

1. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.

2.  W  latach  szkolnych  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021  egzamin  ten

przeprowadzany będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego,

języka obcego nowożytnego i matematyki.
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3. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także

jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4.  Wyniki  uzyskane  na  egzaminie  ósmoklasisty  ze  wskazanych  przedmiotów

pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową

w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki

w kolejnym etapie kształcenia.

5.  Uczeń  będzie  przystępował  do  egzaminu  ósmoklasisty  z  tego  języka  obcego

nowożytnego,  którego  uczy  się  w  szkole  w  ramach  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych.

6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na

skali  centylowej,  obejmując  wyniki  z:  języka  polskiego,  matematyki,  języka

obcego nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego

wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.

7. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na

tym  egzaminie  będą  stanowić  jedno  z  kryteriów  rekrutacji  do  szkół

ponadpodstawowych.

ŚWIADECTWO SZKOLNE I INNE DRUKI SZKOLNE

§ 79

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej,

uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne

promocyjne  potwierdzające  uzyskanie  lub  nieuzyskanie  promocji  do  klasy

programowo wyższej. 

2. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

3. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem,

    otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji 

  - z wyróżnieniem.

4. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w

części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :
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1)  uzyskane wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na

szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkół;

  2)  osiągnięcia  w  aktywności  na  rzecz  innych  ludzi,  zwłaszcza  w  formie

wolontariatu lub środowiska szkolnego.

5.  Uczeń szkoły,  który ukończył  daną szkołę,  otrzymuje  świadectwo ukończenia

szkoły.

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu

    nauczania.

7.  Każdy  uczeń  szkoły  otrzymuje  legitymację  szkolną,  której  rodzaj  określają

odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku

szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

8.  Świadectwa,  zaświadczenia,  legitymacje  szkolne  są  drukami  ścisłego

zarachowania.

9.  Szkoła  prowadzi  imienną  ewidencję  wydanych  legitymacji,  świadectw

ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły

   i  zaświadczenia  dotyczące  przebiegu  nauczania  szkoła  wydaje  na  podstawie

dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

11. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły

    i zaświadczeniach. Dokumenty podlegają wymianie.

12. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub

    absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej

lub  kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
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ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 80

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny.

2. Sztandar szkoły: 

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych

przez dyrektora szkoły nauczycieli.; 

2) poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów najstarszej klasy

szkoły podstawowej wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie

 i wzorowym zachowaniu; 

3) w składzie osobowym pocztu sztandarowego funkcjonują:

a) chorąży - jeden uczeń, 

b) asysta - dwie uczennice;

4)  kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok;

5)  poczet  sztandarowy  zawsze  występuje  w  strojach  galowych  ze  swymi

insygniami.  Insygniami  pocztu  sztandarowego  są  biało  -  czerwone  szarfy

biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

6)  sztandar  uczestniczy  w  uroczystościach  szkolnych  oraz  poza  szkołą  na

zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji; 

7)  podczas uroczystości  żałobnych sztandar  ozdabia czarna wstęga uwiązana

pod głowicą (orłem); 

8)  podczas  wprowadzania  i  wyprowadzania  sztandaru  wszyscy  uczestnicy

uroczystości stoją w pozycji zasadniczej. Odpowiednie komendy podaje osoba

prowadząca uroczystość; 

9) Sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu” 

b) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

Strona 96 z 97



c) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

d)  podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

f) w trakcie uroczystości kościelnych.

 

§ 81

1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków 

społeczności szkolnej.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala 

się następujące zasady:

1) zapoznanie rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego i 

uczniów z jego treścią na początku roku szkolnego;

2) udostępnienie statutu w sekretariacie, pokoju nauczycielskim i bibliotece 

szkolnej wszystkim zainteresowanym do wglądu.

3. Zmiany w statucie są zatwierdzane uchwałą rady pedagogicznej.

4. Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie może wystąpić:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

5. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie zgodnie z trybem jego

uchwalania.

6.  Wniosek o dokonanie zmian w statucie kierowany jest do rady pedagogicznej.

7.  Projekt zmian w statucie przygotowuje rada pedagogiczna.

8.  Statut szkoły jest przedstawiany do uchwalenia  radzie pedagogicznej.

9.  Wszystkie  inne  zasady  funkcjonowania  szkoły  niezawarte  w  statucie  są

uregulowane odrębnymi przepisami.

10.  Niniejszy statut szkoły obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. 
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