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Akty prawne:
Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2016, poz. 59 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe
(Dz. U. 2017, poz. 60).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 i 1954 ze
zmianami).
4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526 ze zmianami).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz. U. 2002 Nr 100, poz. 908).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014, poz.
1170) – zmiana 24 sierpnia 2016 (Dz. U. 2016, poz. 1368).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz. 1249).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego
dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014, poz. 1157).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 Nr 36,
pozycja 155 ze zmianami).
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 Nr 6,
poz. 69 ze zmianami).
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532).
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw
programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. 2017, poz. 356).
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, poz. 977 ze zmianami).
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli – podpisane 17 marca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 649).
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Rozdział I
Nazwa Szkoły i inne informacje wstępne
§1
Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie.
Siedzibą Szkoły jest budynek we wsi Wygiełzów 17, 97 – 425 Zelów.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Zelów z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23
w Zelowie.
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, zgodnie z przepisami w tym
zakresie.
Nauka w Szkole przebiega w ośmioletnim cyklu kształcenia.
W skład Szkoły wchodzą także: oddział przedszkolny i punkt przedszkolny.
Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.
Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego
i podstawę wychowania przedszkolnego.
Realizuje przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
Do obwodu Szkoły wchodzi obszar wsi: Wygiełzów, Jawor, Chajczyny, Zalesie, Podlesie,
Wypychów, Przecznia, Pszczółki, Faustynów, Walewice, Wola Pszczółecka, Łęki, Kurów, Kurówek,
Krześlów, Sobki, Janów, Tosin.
Szkoła jest jednostką budżetową korzystającą ze scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej,
którą prowadzi Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Zelowie.
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
§2

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej z siedzibą
w Wygiełzowie;

2) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne
zorganizowane w Szkole Podstawowej;

3) punkcie przedszkolnym - należy przez to rozumieć grupę dzieci w wieku 3 – 5 lat realizującą
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

przygotowanie przedszkolne zorganizowane w Szkole Podstawowej;
Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Wygiełzowie;
Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Wygiełzowie;
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
Dz. U. z 2017, poz. 59);
Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Wygiełzowie;
uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne w oddziale przedszkolnym oraz uczniów Szkoły Podstawowej;
rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział
w Szkole;
specjaliście - należy przez to rozumieć w szczególności psychologa, pedagoga, logopedę, doradcę
zawodowego;

12) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie;

13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty;
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14) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Zelów, z siedzibą przy
ul. Żeromskiego 23, 97 – 425 Zelów;
15) MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.
§3

1. Szkoła używa pieczęci:
1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Wygiełzowie”;

2) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie,
Wygiełzów 17, 97 – 425 Zelów, tel.44 634 14 91”, NIP 769 - 19 - 18 – 068, REGON
001231813;
3) okrągłej z napisem „Szkoła Podstawowa - Biblioteka”;
4) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Wygiełzowie”;
2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się
w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.
Rozdział II
Cele i zadania szkoły
§4
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program
wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:
1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego
wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych,
posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym, co najmniej, kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia
dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku
intelektualnego oraz fizycznego;
5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości
przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący
do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;
b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności
twórcze;
7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych
od fantastycznych;
8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego,
kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
w poczuciu więzi z rodziną;
10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz
stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
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11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;
12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia
czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; prowadzi działalność
wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
13) kształtuje świadomość ekologiczną;
14) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia
poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
15) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;
16) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;
17) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;
18) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;
19) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz
umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;
20) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności
za siebie i najbliższe otoczenie;
21) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań
prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,
muzycznej i ruchowej;
22) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
i odpowiedzialności za zbiorowość;
23) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
24) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;
25) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
26) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;
27) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają
w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
28) ukazuje wartość wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności;
29) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
30) wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. Organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:
1)w celu realizacji podstawowych funkcji i zadań Szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju
uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi organizacjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w oparciu o obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa;
2) Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom w oparciu
o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy;
3) działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działań zdiagnozowali
konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których uczeń i/lub rodzic zwrócił się
o pomoc;
4) dokumentację z zakresu pomocy psychologiczno - psychologicznej gromadzi wychowawca klasy,
do której uczęszcza uczeń.

3. Szkoła umożliwia naukę uczniom z Ukrainy, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu.
4. Ustalenie, do której klasy ma trafić uczeń, następuje na podstawie dokumentów wydanych przez
szkołę za granicą, a jeżeli nie ma możliwości okazania dokumentów, wówczas rodzic powinien
złożyć oświadczenie o sumie lat nauki za granicą. Rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora
o przyjęcie do niższej klasy, niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej.
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§5

1. Cele wymienione w § 4, Szkoła realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych
warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia
w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły
poprzez:
b) realizacją podstawy programowej,
c) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,
d) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
e) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,
f) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. koła
zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, i inne;
2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:
a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy lub firm marketingowych,
b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe,
c) rozwijanie zainteresowań;
3) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych,
b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,
c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów,
d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty
lokalnej,
e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,
f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych;
4) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami Szkoły w szczególności
poprzez:
a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, za pośrednictwem
wychowawców i nauczycieli, a w miarę potrzeb innych specjalistów,
b) organizowanie nauczania indywidualnego,
c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu Szkoły uczęszczanie do Szkoły,
d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej;
5) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:
a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania uzależnieniom
(papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze itp.);
6) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę
wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:
a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania w szkole,
b) zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań agresywnych poprzez szukanie ich
źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym i Szkole;
7) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników Szkoły, zapewnia przeszkolenie
dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej,
b) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela
wyznaczonego na zastępstwo,
d) zapewnia opiekę ciągłą dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne z chwilą
przejęcia wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub innym upoważnionym
przez nich na piśmie osobom,
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e) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,
f) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w Szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
g) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu
dyżurów,

h) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem Szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem
dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,
i) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu wewnątrz
i na zewnątrz budynku Szkoły;
8) wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów poprzez
organizację:
a) zajęć specjalistycznych, w szczególności: dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych
korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz kół zainteresowań,
b) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
c) kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
d) wspomagania wychowawczej roli rodziców,
e) szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli i rodziców,
c) pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do
potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) sprawowania opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania
indywidualnych programów nauczania,
e) kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
9) realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie ze programem wychowawczoprofilaktycznym Szkoły;
10) rozwija u uczniów dbałość o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska
sprzyjającego zdrowiu;
11) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, kształtuje
i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości z zapewnieniem
wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.:
a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety,
b) uwrażliwia na potrzeby innych ludzi i zwierząt,
c) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich.
2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla Szkoły
Podstawowej.
§6
1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia wiek uczniów, potrzeby
środowiskowe oraz obowiązujące ogólnie przepisy bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych;
2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek,
obozów, biwaków, zielonych szkół organizowanych przez szkołę, pełnienie dyżurów
nauczycielskich w Szkole.
2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
1) uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie:
a) wychowawca klasy pierwszej ma obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić
zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami Szkoły, zasadami
bezpieczeństwa i higieny na terenie Szkoły,
b) zajęcia w otoczeniu Szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się po
drogach;
2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu:
a) dostosowanie metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,
b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w Szkole, sanitariatach, szatni, itp.;
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3) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy

3.

4.
5.

6.
7.

opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:
a) uczniowie mają możliwość korzystania z dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną,
b) korzystania z dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce,
c) wyprawki szkolnej,
d) stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym;
4) uczniami wywodzącymi się z rodzin wielodzietnych – zastosowanie mają wymienione wyżej formy
pomocy.
Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, Szkoła
zapewnia nauczanie indywidualne:
1) nauczanie indywidualne organizuje dyrektor Szkoły w sposób zapewniający realizację wskazań
wynikających z potrzeb edukacyjnych i zalecanych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej
oraz na okres określony w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego;
2) nauczanie indywidualne ucznia prowadzone jest przez nauczycieli Szkoły, którym Dyrektor
powierzy prowadzenie tych zajęć, w zakresie, miejscu, i czasie określonym przez Dyrektora Szkoły;
3) zajęcia w ramach nauczania indywidualnego są dokumentowane zgodnie z przepisami
w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
4) zajęcia nauczania indywidualnego prowadzi się zgodnie z zaleceniami w miejscu pobytu ucznia,
w szczególności w domu rodzinnym, na terenie Szkoły lub w oddziale na niektórych zajęciach
i w gabinetach;
5) tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia określany jest
w porozumieniu z organem prowadzącym, w oparciu o rozporządzenie w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży.
Uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia się indywidualny tok nauki.
Szkoła udziela uczennicy będącej w ciąży wszelkiej niezbędnej pomocy do ukończenia przez nią
edukacji, w miarę możliwości bez opóźnień:
1) nieobecność uczennicy na wszelkich zajęciach szkolnych, związana z jej sytuacją spowodowaną
ciążą, porodem lub połogiem należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną, która umożliwi
wyznaczenie egzaminu w terminach dogodnych dla uczennicy, ustalonych w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy po upływie terminów obowiązkowych;
2) w ramach pomocy Szkoła ponadto umożliwia indywidualny tok nauczania oraz pomoc
psychologiczno-pedagogiczną.
Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym
zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań oraz
przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy.
Działania te realizowane są poprzez:
1) rozmowy z wychowawcą/nauczycielami;
2) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia;
3) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji, w tym
organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;
4) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na uświadomienie im
instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją
i popełniających czyny zabronione na godzinach z wychowawcą;
5) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych,
udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;
6) współpraca Szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;
7) zainstalowanie w Szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed niepożądanymi
treściami w Internecie;
8) działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa, a w szczególności:
a) współorganizowanie realizacji zadań wynikających z przyjętego programu działań,
b) szkolenia dla środowiska szkolnego,
c) koordynowanie prawidłowej realizacji zadań Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników Szkoły
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związanych z bhp uczniów,
d) współpraca z inspektorem do spraw bhp i społecznym inspektorem pracy;
9) wskazywanie możliwych form wsparcia oferowanych przez Szkołę oraz informowanie
o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych
instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

Rozdział III
Organy Szkoły

§7
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§8
Dyrektor Szkoły

1.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
a) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły lub przenoszenia ich
do innych klas lub oddziałów,
b) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyjnych
w zakresie udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, na realizację
obowiązku szkolnego poza Szkołą, a także przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
c) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednich warunków
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży,
d) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia,
e) kontrolowanie przestrzegania postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar
stosowanych wobec uczniów,
f) podejmowanie decyzji w sprawach zwalniania uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych albo realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki,
drugiego języka obcego,
h) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,
i) powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego,
j) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej
dokumentacji,
k) realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli na
zasadach określonych odrębnymi przepisami,
l) przedstawianie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia w szczególności wyników
klasyfikacji i promocji uczniów,
m) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
o ile są zgodne z przepisami prawa,
n) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
o) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
p) realizowanie pozostałych zadań wynikających z odrębnych przepisów;
2) w zakresie spraw organizacyjnych:
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a) opracowanie arkusza organizacji szkoły,
b) dopuszczenie do realizacji szkolnego zestawu programów oraz podręczników po
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,
ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
określenie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych,
przygotowywanie projektu planu pracy Szkoły,
określenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, regulaminu pełnienia dyżurów
nauczycielskich, regulaminu organizacji wycieczek szkolnych, zasad korzystania z bazy
sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń szkolnych;
3) w zakresie spraw finansowych:
a) opracowywanie projektu planu finansowego szkoły i jego zmian,
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie
Rodziców,
c) realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami
i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, stosownie do
przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;
4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
b) organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
d) nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli, wychowawców
i specjalistów oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjnoremontowych,
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
5) w zakresie spraw bhp, porządkowych i podobnych:
a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
Szkołę,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku
oraz dbałości o czystość i estetykę,
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej
samoobrony.
4. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Szkoły zapewnia Dyrektor (ewentualnie jednostka
obsługująca wskazana przez organ prowadzący).
5. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych
w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego.
6. Przepis ust. 5 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach
uczeń ten, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty
do innej Szkoły.
7. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły po
wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych
zastosowanych przez wychowawcę klasy i Dyrektora Szkoły, instytucje współpracujące
ze Szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.
8. Przypadki, w których Dyrektor może wystąpić do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej Szkoły,
to w szczególności:
1) uczeń naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie
przynoszą efektów,
2) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,
3) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza
ustalone normy społeczne,
4) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie
podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia.

c)
d)
e)
f)
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5) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów Szkoły.
9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole lub placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 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, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
Szkoły.
10. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną,
rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
11. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej Szkoły – społeczny
zastępca, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
§9
1. W Szkole zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa Rada Pedagogiczna, która 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 nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie
(półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców,
organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.
7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności Szkoły.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
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 eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich
projektów przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;
5) opiniuje propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
10. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.8, niezgodnych
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z przepisami prawa.

11. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian.
Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.
W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, organ
uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić
o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej, połowy jej członków.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 10

1. W Szkole działa Rada Rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
2. W skład szkolnej Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się
na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności;
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego
Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach Szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,
o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo Oświatowe;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły lub
placówki;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia
z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, o którym mowa
w art. 26 przepisów Prawa Oświatowego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu
uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
określa Regulamin Rady Rodziców.
10. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku
bankowym Rady Rodziców.
11. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są
uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

3.

§ 11

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu
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uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo prowadzenia ściennej gazetki informacyjnej Samorządu;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
6. Samorząd Uczniowski ponadto:
1) współuczestniczy w tworzeniu:
a) programu wychowawczo-profilaktycznego,
b) zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;
2) na prośbę Dyrektora wyraża opinię o pracy nauczyciela;
3) występuje w sprawach określonych w Statucie.
7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu,
wyłaniając ze swojego składu sekcję wolontariatu.
§ 12

1. W Szkole organizuje się sekcję wolontariatu wyłonioną spośród członków Samorządu Uczniowskiego.
2. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele, rodzice.
3. Wyznaczone cele i działania sekcji wolontariatu realizowane są w szczególności poprzez:
1) zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;
3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;
4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
5) kształtowanie umiejętności działania w zespole;
6) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach;
7) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym
4.

i akcyjnym.
Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:
1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;
2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;
3) propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów;
4) podejmowanie działań w ramach działania sekcji wolontariatu i informowanie o wynikach tej
działalności na stronie internetowej Szkoły;
5) zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez
nauczycieli i wychowawców;
6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
7) ukazywanie dzieciom i młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim
problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca
dzieci, złe traktowanie zwierząt itp.;
8) promowanie życia bez uzależnień;
9) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów;
10) szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
11) systematyczne zebrania sekcji wolontariatu;
12) pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym, niepełnosprawnym oraz
zwierzętom;
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13) tworzenie obszarów potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego w zakresie objętym działaniem
5.
6.
7.
8.

woluntarystycznym;
14) monitorowanie działalności wolontariuszy.
Koordynatorem sekcji wolontariatu jest opiekun Samorządu Uczniowskiego, którego wspierają
nauczyciele wyrażający chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną
służbę potrzebującym.
Sekcja wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań,
diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu Szkoły.
Działalność sekcji wolontariatu jest uwzględniona w rocznym planie pracy Samorządu Uczniowskiego.
Praca wolontariuszy jest omawiana na spotkaniach podsumowujących, z których sporządza się protokoły
znajdujące się w dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
§ 13

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami Szkoły

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

podejmowanych

i planowanych działaniach przez:
1) zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Szkoły;
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze szkoły oraz w pokoju
nauczycielskim;
3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi szkoły z Dyrektorem;
4) apele szkolne.
Wszystkie organy Szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci
oraz młodzieży, a także rozwiązywania wszystkich istotnych problemów Szkoły.
Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę
Rodziców i Samorząd Uczniowski.
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub
Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających
podjęcia szybkiej
decyzji
w terminie 7 dni.
Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub
planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji,
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły,
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych
i podejmowanych działaniach i decyzjach,
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Szkoły.

9. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na terenie Szkoły z zachowaniem zasady
obiektywizmu.

10. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub wewnątrz niego,
Dyrektor jest zobowiązany do:
1) zbadania przyczyny konfliktu,
2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących
organów będących stronami.
11. Spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a innymi organami Szkoły rozstrzyga, w zależności od
przedmiotu sporu, organ prowadzący Szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 14
1. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danym oddziale
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a uczniami tego oddziału;

2) Dyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy
wychowawcy klasy.
2. W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu praw dziecka Dyrektor powołuje komisję rozpatrującą
zasadność skargi, w skład której wchodzą:
1) przedstawiciele stron konfliktu,
2) mediator niezaangażowany w konflikt,
3) Dyrektor Szkoły.
13. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze świadkami zdarzenia oraz
stronami, których sprawa dotyczy.
14. Pisemną skargę może złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia:
1) uczeń,
2) rodzice ucznia,
3) Samorząd Uczniowski,
4) Rada Rodziców,
5) pracownik szkoły.
15. W terminie 14 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom pisemną decyzję potwierdzającą
lub negującą naruszenie praw. Stanowisko komisji jest ostateczne i nie podlega trybowi odwołań.
16. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi Dyrektor Szkoły udziela kary, zgodnie
z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.
17. W przypadku skargi nieuzasadnionej Dyrektor Szkoły kończy procedurę, odpowiadając pisemnie na
postawione zarzuty.
§ 15
Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania sporu,
sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się w dokumentacji Szkoły.

1.

2.

3.
4.
3.

Rozdział IV
Organizacja pracy Szkoły
§ 16
Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy Szkoły;
2) arkusz organizacji Szkoły;
3) tygodniowy rozkład zajęć.
Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar
wychowawczy, obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowane przez wszystkich
nauczycieli.
Szkoła daje wykształcenie podstawowe z możliwością uzyskania przez ucznia zaświadczenia
o zdanym egzaminie zewnętrznym, absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach średnich.
Szkoła, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, ma prawo realizować pod opieką jednostki naukowej
eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów: nauka religii, wychowanie do życia
w rodzinie; udział uczniów w wymienionych zajęciach jest dobrowolny.
§ 17

1. Arkusz organizacji Szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły oraz zaopiniowany

przez
zakładowe organizacje związkowe, Dyrektor Szkoły przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia danego
roku szkolnego do organu prowadzącego Szkołę.
2. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący do końca maja po uzyskaniu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
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§ 18

1. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany.
2. Zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich podstawie
zarządzenia Dyrektora.
§ 19
1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów są zgodne
z przepisami prawa oświatowego w tym zakresie. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia,
natomiast zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.
2. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana raz w roku w najbliższy piątek po 10 stycznia.
3. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora (lub osoby przez niego upoważnione)
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy.
4. Zajęcia w Szkole są prowadzone w formie:
1) zajęć lekcyjnych;
2) zajęć międzyklasowych;
3) zajęć pozalekcyjnych.
5. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 4, wynosi 45 minut, zaś przerwy międzylekcyjne trwają
10 minut oraz 20 minut (po czwartej godzinie lekcyjnej).
6. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 4, może sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach,
zostać w drodze decyzji Dyrektora:
1) skrócony – do 30 minut,
2) wydłużony – do 60 minut z zachowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
7. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w kl. I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa w ust.5.
8.
Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut; w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w krótszym czasie niż 60 minut, zachowując ustalony dla
ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania przerw międzylekcyjnych,
w granicach od 5 do 30 minut, tak aby przerwy krótsze niż 10 minut i dłuższe niż 15 minut
występowały co najwyżej 2 razy w ciągu dnia.
10. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych
uczniów.
11. Organizację zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 8, zatwierdza Dyrektor.
§ 20
1. Nauczyciel lub nauczyciele przedstawia/ją Dyrektorowi program nauczania. Dyrektor,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowany przez
nauczyciela/li program nauczania.
2. Dopuszczone do użytku w Szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
3. Nauczyciel może używać podręcznika wybranego spośród podręczników dopuszczonych do użytku
odpowiedniego do prowadzonych zajęć po uzyskaniu zgody Dyrektora.
§ 21
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem
nauczania i programem danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.
2. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i techniki oraz
wychowania fizycznego.
3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach
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liczących powyżej 24 uczniów.

4. W przypadkach oddziałów o liczebności mniejszej niż określona w ust. 2 podziału można dokonać
za zgodą organu prowadzącego.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do
26 uczniów, powyżej 26 uczniów podział na grupy jest obowiązkowy.

6. Istnieje możliwość zwiększenia o jednego lub dwóch liczby uczniów w oddziale klas I - III,
jeśli uczeń został przyjęty z urzędu w trakcie roku szkolnego.
§ 22

1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli, zwanemu
dalej wychowawcą.
2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w Szkole, celem zapewnienia
ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, obejmujący odpowiednio:
1)
wychowanie przedszkolne lub grupę przedszkolną;
2)
klasy I - III szkoły podstawowej;
3)
klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców, jednak ostateczna decyzja należy do Dyrektora Szkoły;
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1)
z
urzędu - wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub
z przyczyn organizacyjnych Szkoły;
2)
na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny umotywowany, wspólny wniosek rodziców, podpisany przez 2/3 ogółu rodziców
z danego oddziału lub Samorządu Uczniowskiego, zaaprobowany przez Dyrektora.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, nie są dla Dyrektora wiążące; o sposobie ich załatwienia
Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
§ 23

1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach rozwojowych, przez
organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki na zasadach określonych
w Ustawie.
2. Dyrektor, w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa, może zwolnić ucznia,
na podstawie orzeczenia lekarskiego, z drugiego obowiązkowego języka obcego.
§ 24
Szkoła, za pośrednictwem wychowawcy, otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna.
§ 25

1. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej ze środków budżetowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
o ile takie środki zostaną Szkole przekazane.
2. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze środków uzyskiwanych
z innych źródeł niż budżet, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku porozumienia Dyrektora
z ofiarodawcą pomocy.
§ 26
Szkoła, za pośrednictwem wychowawcy i doradcy zawodowego, współdziała z poradniami psychologicznopedagogicznymi i prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia.
§ 27
1. W Szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy praktyk
pedagogicznych dla studentów.
2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w pkt. 1, oraz zasady wynagradzania nauczycieli
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prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy.

3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel prowadzący dane
zajęcia oraz opiekun wyznaczony przez wyższą uczelnię.
§ 28
1. W szkole używa się dziennika elektronicznego.
2. Nauczycieli, uczniów i rodziców korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:
1) każdy nauczyciel, uczeń i rodzic otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie
z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu,
2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem
dziennika elektronicznego,
3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych
przez użytkownika posługującego się jego kontem.
3. Rodzice ucznia mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego w celu analizowania ocen i frekwencji
dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub
pracowników szkoły.
4. Rodzicom umożliwia się usprawiedliwianie nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu dwóch
tygodni od jej zakończenia, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o
usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę (istnieje także możliwość pisemnego usprawiedliwienia
nieobecności).
Rozdział V
Organizacja biblioteki szkolnej
§ 29
1. Biblioteka szkolna połączona z czytelnią stanowią interdyscyplinarną pracownię szkolną.
2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni Szkoły,
a także inne osoby za zgodą Dyrektora Szkoły.
3. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne
materiały biblioteczne (książki, czasopisma i inne). Czynności związane z zakupem do biblioteki
szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów
bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami
wykonuje Dyrektor Szkoły.
4. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników
prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.
6. Biblioteka:
1) służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców,
pracowników niepedagogicznych i rodziców;
2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;
3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej;
4) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów;
5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego człowieka.
7. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
5) prowadzenie katalogów bibliotecznych;
6) egzekwowanie zwrotu książek;
7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną;
8) realizowanie innowacji;
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9) nawiązanie i prowadzenie współpracy z biblioteką publiczną;
10) propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki literackie);
11) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
12) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
13) współpraca z nauczycielami, z Samorządem Uczniowskim w zakresie zaspakajania potrzeb
czytelniczych i informacyjnych;

14) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu zasobów
biblioteki;
15) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece;
16) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych;
8. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy biblioteki, mierzone
w godzinach zegarowych, ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć,
w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu.
9. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.
§ 30
Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa się poprzez:
1) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzację oraz udostępnianie
literatury szkolnej oraz pedagogicznej;
2) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką a innymi bibliotekami i ośrodkami informacji;
3) informowanie użytkowników o zbiorach w warsztacie informacyjnym, dniach i godzinach otwarcia
najbliższych bibliotek, zachęcanie do korzystania z nich;
4) uzyskiwanie, upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do
udziału w imprezach czytelniczych przygotowywanych przez różne instytucje kultury i organizacje
społeczne.
§ 31
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, materiału edukacyjnego lub
innego materiału bibliotecznego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Gospodarowanie podręcznikami i materiałami edukacyjnymi regulują odrębne przepisy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Rozdział VI
Świetlica i stołówka szkolna
§ 32
Dla uczniów, którzy przebywają w szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu, ze względu na czas
pracy rodziców, ze względu na organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
opieki Szkoła zapewnia uczniom zajęcia świetlicowe.
a) zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także
ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż
25 uczniów.
Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.
Godziny pracy świetlicy dostosowuje się do tygodniowego rozkładu zajęć.
Odpowiedzialność za organizację zajęć i bezpieczeństwo dzieci ponosi nauczyciel świetlicy.
Cele i zasady funkcjonowania świetlicy:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie
do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach
i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
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c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz
kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
g) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeby
z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami
i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.
7. Planowanie pracy, organizacja i dobór form zajęć należą do kompetencji nauczycieli wychowawców
grup wychowawczych, którzy swoją pracę odpowiednio dokumentują zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa regulamin.
§ 33
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów Szkoła organizuje stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest dostępne dla każdego ucznia za odpłatnością.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa
w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz
kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący Szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części
opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący Szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5,
Dyrektora Szkoły, w której zorganizowano stołówkę.
7. Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa jej regulamin.
Rozdział VII
Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki. Nauczanie zdalne.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 33
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Dyrektor Szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań
z rodzicami w danym roku szkolnym.
3. Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, nauczyciel biblioteki, nauczyciele przedmiotów
współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych uczniów.
4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez Szkołę oraz informują o możliwościach
uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących
poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki
i profilaktyki poprzez:
1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych oddziałów oraz dni
konsultacji zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;
2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, Dyrektorem zgodnie z harmonogram
indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku szkolnego;
3) kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów;
4) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat metod
skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i profilaktyki;
5) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy Szkoły;
6) udział rodziców w imprezach organizowanych przez Szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki oraz
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współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;
współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych dokumentów pracy Szkoły;
rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie wpływać
na pracę Szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale
i Szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka,
jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat Szkoły.
7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia dziecka
w niezbędne materiały, pomoce; i inne;
4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki,
gdy realizuje obowiązek poza Szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;
6) współpracy ze Szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;
7) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach,
pogadankach, konsultacjach;
8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;
9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z Programu
Wychowawczo – Profilaktycznego, zadań z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin
z wychowawcą;
10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i innych;
11) zgłaszania się do Szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli; w możliwie szybkim
czasie;
12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią oraz poszanowania mienia
szkolnego i prywatnego;
13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub
nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia;
14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne
i psychiczne;
15) promowania zdrowego stylu życia.
8. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice bezpośrednio
kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora
występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a w następnie Dyrektor Szkoły.

7)
8)

Zajęcia edukacyjne oraz organizacja pracy szkoły w wyjątkowych sytuacjach, mogą być
organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub nauczania zdalnego z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości
psychofizyczne uczniów, a także konieczność zapewnienia uczniom i rodzicom indywidualnych
konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia
10. W nauczaniu zdalnym wykorzystane zostaną różnorodne metody i techniki kształcenia, w tym
technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych
zajęć:
9.

a) materiały przesłane poprzez dziennik elektroniczny Librus, pocztę email, wiadomości sms itp., które
mogą być dodatkowo umieszczane w ustalonym, udostępnionym uczniom miejscu,
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b)
c)
d)
e)
f)

lekcje online przy zastosowaniu aplikacji Teams,
audiowizualne środki przekazu, m.in. programy telewizyjne,
środki multimedialne, m.in. prezentacje,
platformy edukacyjne m.in. epodreczniki.pl, gov.pl/zdalnelekcje,
sprawdzone interaktywne materiały dydaktyczne: aplikacje dostępne w Internecie i na telefonie,

g) materiały i funkcjonalne, zintegrowane platformy edukacyjne udostępnione i rekomendowane przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
h) materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych,
i) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
j) platformy edukacyjne oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela, w tym: podręczniki, karty
pracy, zeszyty oraz zeszyty ćwiczeń.
11. Sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć:
a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBR US (w klasach I-III - rodzicom,
w klasach IV-VIII - uczniom i rodzicom) oraz strony internetowej szkoły,
b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
c) drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie Faceeboka, Massengera lub innych
komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,
d) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji.
12. Warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w szkole
technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia
z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia:
a) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
c) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
d) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
e) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.
13. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii
informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
a) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
c) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
d) pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w prawie
wewnątrzszkolnym.
14. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji,
filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez
nauczyciela.
15. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym
uwzględnieniem:
1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
4) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;
6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;
7) wskazywania uczniowi sposobów i form realizacji zagadnień;
8) wspierania ucznia w procesie dydaktycznym;
9) motywowania do systematycznej pracy;
10) monitorowania i sprawdzania wiedzy uczniów oraz postępów w nauce;
11) informowanie ucznia/rodzica o sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz oceniania jego osiągnięć
edukacyjnych. Ocenie podlegają formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: odpowiedź usta, wypowiedź pisemna,
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karty pracy itp.
16. W okresie nauczania zdalnego waga ocen wynosi 1 dla każdej formy pracy.
17. Uczeń za systematyczną pracę i zaangażowanie może otrzymać punkty z zachowania.
18. Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny. Zajęcia online w czasie rzeczywistym za

pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem platform i aplikacji
edukacyjnych
wymienionych
w
ustępie
10.
19. W celu zróżnicowania form pracy zajęcia z uczniami będą prowadzone również w sposób
asynchroniczny. Nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym.
20. Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem poczty elektronicznej,
e- dziennika, a w sytuacji braku dostępu do internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub
rodziców.
21. Jeżeli nauczanie zdalne ma tylko grupa uczniów w klasie, nauczyciel prowadzi zajęcia równolegle
z grupą obecną w szkole i nauczanie zdalne w aplikacji Teams.
22. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwości prowadzenia nauczania zdalnego w aplikacji
Teams, należy uczniom z grupy "zdalnej" wysłać materiał z lekcji do pracy w domu.
23. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz
warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki:
1) udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach
jest wpis w dzienniku elektronicznym;
2) uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach online, punktualnego logowania się na lekcję
oraz, na prośbę nauczyciela, pracy z włączoną kamerą;
3) brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć (brak odpowiedzi ustnych) jest równoznaczny z jego
nieobecnością na zajęciach i zostaje odnotowany w dzienniku;
4) przypadku uporczywego zakłócania lekcji online przez ucznia nauczyciel ma prawo zakończyć jego
udział w zajęciach przed czasem. Zaistniały fakt nauczyciel odnotowuje w uwagach w dzienniku
elektronicznym. Uczeń ma za zadanie do następnej lekcji uzupełnić i samodzielnie opracować omawiany
materiał;
5) nieobecność ucznia na lekcji online odnotowywana jest przez nauczyciela i wymaga usprawiedliwienia
przez rodzica wg zasad określonych w statucie szkoły;
6) uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia materiału zgodnie z zapisami zawartymi w
statucie szkoły;.
7) uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu i sposobu wykonania zleconych przez nauczyciela zadań,
także kartkówek/ prac klasowych/ sprawdzianów/ itd.. Niedostosowanie się do tego obowiązku powoduje
konsekwencje określone w statucie;
8) rodzice informują nauczyciela przedmiotu o ewentualnych problemach technicznych przed upływem
terminu wskazanego przez nauczyciela;
9) w celu skutecznego przesyłania pisemnych prac nauczyciel ustala z uczniami sposób ich przesłania:
rekomenduje się korzystanie z dziennika elektronicznego, aplikacji Teams lub poczty elektronicznej;
10) w przypadku trudności z przekazaniem pracy drogą elektroniczną uczeń/rodzic ma obowiązek
dostarczyć ją do sekretariatu szkoły i o zaistniałym fakcie poinformować nauczyciela przedmiotu:
a) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na
ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na swoje ograniczone
możliwości psychofizyczne , nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób;
11) w przypadku, gdy nauczyciel zamiast lekcji online zadaje uczniom pracę do samodzielnego wykonania,
frekwencję zaznacza się następująco: jeśli uczeń odeśle wykonaną pracę nauczycielowi, nauczyciel wstawia
uczniowi obecność, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo uznać, że uczeń był nieobecny na
zajęciach;
12) uczeń i jego rodzic ma obowiązek kontrolowania swojego konta na e – dzienniku co najmniej raz
dziennie zwłaszcza na zakończenie dnia ok. g. 16.00);
13) uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu oraz stosowania się do
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zasad kulturalnego zachowania w sieci;
14) nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa
w zdalnych zajęciach ujętych w odrębnym dokumencie.
24. Uczniowie z Ukrainy objęci są nauczaniem na takich samych warunkach jak dzieci i młodzież
polska.
25. Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje
dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
.
§ 35
1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom
i nauczycielom.
2. Uczniowie z Ukrainy objęci są opieką psychologiczno – pedagogiczną na takich samych

warunkach jak dzieci i młodzież polska.
§ 36
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a udział
ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
§ 37

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

zaspokojenia;
rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla
uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych
odpowiednio o
charakterze
resocjalizacyjnym
lub
socjoterapeutycznym
dla uczniów
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu WychowawczoProfilaktycznego Szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających
z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 38
Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz
rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) zaburzeń psychicznych;

1.
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9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.
§ 39

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;
2) nauczyciele specjaliści, w tym pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog;
3) specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz inni specjaliści współpracujący ze
Szkołą.
§ 40

1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek prowadzić działania
pedagogiczne, których celem jest:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;
2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;
3) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.
§ 41
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel informuje o tym niezwłocznie
wychowawcę klasowego.
2. O pomoc psychologiczno –pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak w ust. 1:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna;
4) Dyrektor Szkoły;
5) pracownik socjalny;
6) asystent rodziny;
7) kurator sądowy.

3. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej przedkłada się wychowawcy
oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie Szkoły.
§ 42
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela
w bieżącej pracy z uczniem, polega ona w szczególności na:
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
4) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych poprzez:
1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;
3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
4) zajęcia logopedyczne;
5) zajęcia rozwijające kompetencje językowe;
6) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
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7) inne o charakterze terapeutycznym;
8) zajęcia związane z planowanie lub wyborem kierunku kształcenia;
3. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:
1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego/
2)
3)
4)
5)

wychowawców/nauczycieli;
porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru
pedagogicznego;
warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej;
porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego/
wychowawców/ nauczycieli;
warsztaty i szkolenia dla rodziców.
§ 43

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
1) posiadającym opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej;
2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
3)
niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W
przypadku, których planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
Szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar
godzin, w których poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa
w Rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem zawarte
w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami;
4)
nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale, dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach, konieczne jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy
doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega

3.

4.
5.
6.
7.

na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy
w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.
Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.
W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno
– pedagogiczną
odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej
pomocy
w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem,
w przypadku,
gdy stwierdzi
taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację
na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycielom uczącym w danej klasie.
Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno –
pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w zeszycie korespondencji/
telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy
psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia,
inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu:
skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych
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zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do
potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale
wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli,
wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej poszczególnym
uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi Szkoły.
9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie
potrzeby ze specjalistami.
10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
ustala Dyrektor Szkoły.
11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz
wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się
rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy powyższą informację przekazuje na spotkaniu z
rodzicem.
12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.
13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją
i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 44
Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów
z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek
do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno - pedagogiczną.
W Szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.
Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po
śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub
indywidualny program nauki.
Organizowane w Szkole konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji;
uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.
§ 45

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary
w siebie;

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły.
2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych,
artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

1) na lekcji;
2) poza lekcjami;
3) poza Szkołą;
4) inne formy (np. rajdy edukacyjne, obozy itp.).
3. Uczeń zdolny ma możliwość:
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; uzyskania od nauczyciela pomocy
w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
2) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych
i w domu;
3) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
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1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego
samodzielnej pracy;

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia
w domu;
4) współpracuje z instytucjami wspierającymi Szkołę, w tym poradnię psychologiczno- pedagogiczną
w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub
indywidualny tok nauki.
§ 46
Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych
i fizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia
i środków dydaktycznych;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.
§ 47
1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
3. 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.
§ 48
W Szkole zatrudnieni są nauczyciele, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych
zajęć.
§ 49
1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, nauczyciele posiadający
przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

2. W Szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności
z zakresu komunikacji
społecznej
oraz
umiejętności
wychowawczych.
Informacja
o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla
rodziców, stronie internetowej Szkoły, w szczególnych przypadkach telefonicznie.
Rozdział VIII
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły
§ 50
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz stosownie do potrzeb nauczyciela wspomagającego, specjalistów,
w tym pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psychologa, a także innych pracowników
administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają
odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
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odrębne przepisy.

4. Nauczyciel, wykonując pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
5. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela oraz
podstawowymi funkcjami Szkoły polega na wspieraniu każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążeniu do
pełni własnego rozwoju osobowego, wychowywaniu uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego
człowieka; dbaniu o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
a w szczególności:
1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami współczesnej
dydaktyki;
2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm,
otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji
i poglądów na współczesny świat i życie;
3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań w toku zajęć
lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych jak i mających trudności
w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne,
4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie
z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego,
5) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektyw
i konieczność postępu społecznego,
6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne
i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych,
7) wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka,
8) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji,
9) gromadzić materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe opracowania poszczególnych
wycinków pracy Szkoły.
6. Obowiązki nauczyciela polegają w szczególności na:
1) zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych,
wyznaczonych dyżurów nauczycielskich oraz podczas organizowanych wycieczek i uroczystości
szkolnych;
2) kontrolowaniu obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy;
3) podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiejętności zawodowych w dostępnych formach
doskonalenia;
4) organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dbałości o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt
szkolny;
5) zapewnieniu właściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów poprzez
planową realizację podstawy programowej oraz dostosowanego programu nauczania lub
wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub
opiekuńczych, zgodnie z jego kwalifikacjami zawodowymi oraz umiejętnościami;
6) poinformowaniu, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców o:
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych;
7) dbaniu o poprawność językową i kulturę osobistą wszystkich uczniów;
8) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia i udzielaniu niezbędnej pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) podmiotowym traktowaniu każdego ucznia, wspieraniu jego rozwoju, indywidualizowaniu pracy
z nim na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz jego możliwości psychofizycznych;
10) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych
w odrębnych przepisach;
11) jawnym, bezstronnym, sprawiedliwym i obiektywnym ocenianiu wspierającym każdego ucznia wg
zasad obowiązujących w Szkole;
12) dostarczaniu rodzicom uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych
uzdolnieniach;
13) prowadzeniu z uczniami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby rozwojowe
i edukacyjne albo zainteresowania, wynikających z odrębnych przepisów;
14) realizowaniu zadań wyznaczonych w planie pracy Szkoły na dany rok szkolny;
15) systematycznym i właściwym prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania
i opieki;
16) aktywnym uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracach zespołów zadaniowych
albo jej komisjach;
17) przestrzeganiu zapisów Statutu i postanowień przepisów prawa.
7. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, nauczyciel przede wszystkim:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada za ich życie, zdrowie
i bezpieczeństwo, w szczególności poprzez reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje
stanowiące zagrożenie, zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły lub
wszelkie dostrzeżone zdarzenia noszące znamiona przestępstwa albo stanowiące zagrożenie dla
zdrowia i życia uczniów;
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
a) planową realizację podstawy programowej oraz wybranego programu nauczania lub
wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych;
b) formułowanie wymagań edukacyjnych;
c) stosowanie metod i form pracy dostosowanych do sposobu uczenia się ucznia,
d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzone zajęcia,
e) właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
3) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
4) w oparciu o rozpoznane potrzeby udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń
szkolnych, a w przypadkach szczególnych dostosowuje wymagania;
5) bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie ocenia postępy i osiągnięcia edukacyjne ucznia, stosuje
wspierającą i motywacyjną funkcję oceny poprzez właściwe uzasadnianie;
6) sprawdzone pisemne prace odpowiednio udostępnia uczniom oraz ich rodzicom;
7) permanentnie doskonali umiejętności dydaktyczne oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej,
w szczególności poprzez pracę własną oraz korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form
wspierania działalności pedagogicznej: kursów, warsztatów i konferencji metodycznych i szkoleń;
8) uczestniczy w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez Szkołę;
9) przestrzega zapisów statutowych;
10) dba o poprawność językową, własną i uczniów,
11) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, w tym zespołów zadaniowo - problemowych
i przedmiotowych;
12) dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny.
8. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli regulują
odrębne przepisy.
9. Nauczycielowi początkującemu rozpoczynającemu okres przygotowania do zawodu dyrektor

szkoły przydziela mentora, którym może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ale nie
pełniący funkcji kierowniczej.
10. Do obowiązków mentora należy:
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1) wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie (w tym
zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole),
2) udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego,
3) dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do
efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela,
4) umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz
omawianie z nim tych zajęć,
5 ) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym
nauczycielem,
6) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.
11. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek:
1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu;
2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia wspólnie z nim
w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;
3) obserwowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje;
4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy przebiegu oraz realizacji
planu rozwoju zawodowego w okresie stażu ;
5) udzielania pomocy przy sporządzaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
6) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
12. Nauczyciel ma prawo do:
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;
2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno – wychowawczego programu
nauczania;
3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – Karta Nauczyciela;
4) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się;
5) wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku, jeżeli wynika to z organizacji pracy
Szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy Szkoły;
6) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę - okres pracy kwalifikującej się do nagrody
jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu zgodnie z ustawą – Karta
Nauczyciela;
7) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
8) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze tj.:
 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej;
 Nagrody Kuratora Oświaty;
 Nagrody Burmistrza Miasta;
 Nagrody Dyrektora Szkoły;
 odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”;
9) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Szkoły
i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez:
a) udział w konferencjach metodycznych poświęconych pracy nauczyciela odpowiednich zajęć
edukacyjnych i form realizacji procesu edukacyjnego we współczesnej szkole,
b) udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi,
c) dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconych prowadzonym zajęciom
edukacyjnym,
d) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
e) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,
f) oceny swojej pracy,
g) zdobywania stopni awansu zawodowego,
h) do opieki ze strony opiekuna stażu,
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i) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu
pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
13. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub
uchybienia przeciwko porządkowi pracy.
1) Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w kodeksie pracy,
wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy.
2) Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
• nagana z ostrzeżeniem,
• zwolnienie z pracy,
• zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim
w okresie 3 lat od ukarania,
• wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
3) Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania
i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta Nauczyciela.
4) Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie Karta Nauczyciela.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

§ 51
Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespołów.
Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
Zespół pracuje według sporządzonego planu. Z prac zespołu sporządzane jest sprawozdanie, które
przewodniczący zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej.
§ 52
Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym etapie edukacyjnym tworzą zespół.
Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan pracy szkoły.
Zadania zespołu obejmują:
1) ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i dobór podręczników;
2) modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb;
3) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji zestawu programów
nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także
uzgadniania decyzji doboru tych programów;
4) opiniowanie własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego
dla początkujących nauczycieli;
6) koordynację oddziaływań wychowawczych prowadzonych w Szkole;
7) współpracę ze specjalistami i instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną oraz w sprawach wychowawczych i opiekuńczych;
8) rozpoznawanie wśród uczniów warunków psychofizycznych, zdrowotnych, rodzinnych
i materialnych oraz wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o udzielenie specjalistycznej pomocy
uczniom jej potrzebującym.
Nauczyciele klas I - III szkoły podstawowej wspólnie ustalają szczegółowe zasady formułowania ocen
opisowych (klasyfikacyjnej oraz zachowania) oraz informują o nich uczniów i rodziców na początku
każdego roku szkolnego.
§ 53
Wychowawca, sprawując opiekę nad uczniami danego oddziału, realizuje zadania określone dla
nauczycieli oraz dodatkowe zadania wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój każdego ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów oddziału;
3) rozwija ich umiejętności rozwiązywania problemów życiowych;
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4) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
2.

1.
2.

1.

5.
6.
7.

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a)
planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych podczas godzin do dyspozycji wychowawcy;
3) zapoznaje uczniów oraz ich rodziców z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania
zachowania, a także warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji
szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych
potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki i wsparcia;
5) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) określenia i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego,
c) włączania ich w sprawy życia klasy oraz społeczności szkolnej,
d) przekazywania im informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu uczniów
swojego oddziału, a także o przeciwdziałaniu trudnościom i niepowodzeniom szkolnym;
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych
uzdolnień uczniów;
7) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu itd.;
8) kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na zasadach tolerancji
i poszanowania godności osoby ludzkiej;
9) prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania oraz pomocy psychologicznopedagogicznej.
§ 54
Wychowawca koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów swojego
oddziału.
Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym określenie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki, jest zadaniem zespołu utworzonego odpowiednio
z nauczycieli, wychowawcy i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.
§ 55
Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) informowanie o zawodach istniejących na rynku pracy;
2) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia;
3) wskazanie uczniom przesłanek, jakimi należy kierować przy wyborze szkoły ponadpodstawowej;
4) przedstawianie informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych;
5) informowanie o wymaganiach na rynku pracy;
6) kształtowanie umiejętności i konsekwencji podejmowania samodzielnej decyzji.
W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza innego specjalistę albo
wychowawcę lub nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego.
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
Specjalista, o którym mowa w ust. 1, realizuje zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły
oraz prowadzi dokumentację.
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§ 56
Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnieni w celu
współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz
w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze form i metod pracy z uczniami
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym.
2. Pomoc nauczyciela realizuje zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.
3. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu,
organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dbanie o ład
i porządek w czasie tych zajęć oraz po ich zakończeniu, a także wspieranie uczniów w czynnościach
samoobsługowych. Pomoc nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub
wychowawcy świetlicy.
4. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w
funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
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 i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem
specjalnym.
5. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz
uczniami w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego
uczestnictwa uczniów w życiu, szkoły oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

1.
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b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w
funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu szkoły,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem
specjalnym,
d) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
jego możliwości psychofizycznych,
e) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologicznopedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w zakresie wymienionych wyżej zadań.
7) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
8) prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
§ 57
W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
1) sekretarka,
2) woźna,
3) pracownik do prac ciężkich,
4) intendent,
5) kucharka,
6) pomoc kuchenna.
2. Szczegółowy zakres zadań i czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi sporządza Dyrektor,
uwzględniając kodeks pracy oraz regulamin pracy Szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umów
o pracę.

1.

1.
2.

3.

Rozdział IX
Punkt i oddział przedszkolny
§ 58
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2,
obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
W Szkole działa oddział przedszkolny, do którego mogą uczęszczać dzieci w wieku 5 - 6 lat oraz
punkt przedszkolny, do którego mają prawo uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 5 lat z obwodu
Szkoły.
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Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 jest zadaniem własnym
gminy.
5.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (obowiązek szkolny tych dzieci
odracza się zgodnie z art. 38 ustawy).
6.
Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w ust 1. należy do zadań Dyrektora Szkoły.
7.
Zasady rekrutacji do oddziału/punktu przedszkolnego określają odrębne przepisy.
8. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25, a w punkcie przedszkolnym 20.
9. Oddział przedszkolny/punkt przedszkolny pracuje zgodnie z organizacją pracy Szkoły.
10. Czas pobytu dziecka w oddziale/punkcie przedszkolnym wynosi nie więcej niż 5 godzin dziennie.
11. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w oddziale/punkcie przedszkolnym trwa 60 minut.
12. Czas zajęć prowadzonych w oddziale/punkcie, w tym zajęć religii, zajęć z języka mniejszości
narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych, powinien
być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
13. Organizację pracy oddziału/punktu przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia.
14. Dzieci przebywające w oddziale/punkcie przedszkolnym mają obowiązek nauki języka obcego
nowożytnego. Za zgodą rodziców dzieci szkoła organizuje naukę religii. Czas trwania wynosi
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tygodniowo 2 razy po 30 minut. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
15. W oddziale/punkcie przedszkolnym sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, szczególności:
a) dzieci przez cały czas pobytu w Szkole znajdują się pod opieką nauczyciela,
b) po terenie Szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi,
c) szatnia dla dzieci z oddziału przedszkolnego może znajdować się, z powodu dużej liczebności
dzieci i za zgodą rodziców w ogólnodostępnej szatni szkolnej,
d) w czasie zajęć poza Szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci
znajdują się pod opieką nauczyciela, rodziców lub pracownika obsługi,
16. Dzieciom zapewnia się pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
17. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale/punkcie przedszkolnym prowadzi obserwację
pedagogiczną dzieci i dokumentuje ją pisemnie.
18. Oddział/punkt przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

19. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału/punktu przedszkolnego
przez rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku
pełne bezpieczeństwo, w tym dowóz dzieci do oddziału/punktu przedszkolnego:
1) dzieci z oddziału/punktu przedszkolnego, którym przysługuje dojazd do szkoły, co regulują odrębne
przepisy, przyjeżdżają do szkoły autobusem szkolnym; przed rozpoczęciem zajęć oczekują na
świetlicy pod opieką wyznaczonego nauczyciela; po zakończonych zajęciach są odprowadzane
przez wychowawcę lub wyznaczonego nauczyciela do autobusu;
2) dzieci z oddziału/punktu przedszkolnego, którym nie przysługuje dojazd do szkoły, w tym
miejscowe powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców w godzinach pracy
oddziału/punktu przedszkolnego 8.00 – 13.00, a w sytuacji gdy zadeklarują, mają możliwość
korzystania ze świetlicy szkolnej do godz. 16.00;
3) rodzice (prawni opiekunowie) na kartach zgłoszeniowych składają pisemne upoważnienie dla osób
mogących odbierać ich dzieci z przedszkola oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych
opiekunów;
4) nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu;
5) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego z oddziału/punktu przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę;
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6) nauczyciel oddziału/punktu przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka pozostawionego przez rodziców(prawnych opiekunów) bez opieki na terenie szkoły
(np. na terenie szkoły, przed budynkiem, w toalecie, w szatni);
7) osoby odbierające dziecko z oddziału/punktu przedszkolnego są zobowiązane do poinformowania
o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru z
terenu szkolnego bądź sali przedszkolnej, jednocześnie nie zezwala się w/w osobom na
przebywanie na terenie szkoły po czasie odbioru dziecka.
20. Na terenie Szkoły organizowane jest wczesne wspomaganie dzieci, którego celem
jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami:
1) W szkole funkcjonuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2) Organizację i zasady prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka reguluje
Procedura Organizowania Wczesnego Wspomagania Dziecka.”
21.Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne dziecka, warunki do nauki;
3) zajęcia specjalistyczne min. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne oraz
inne o charakterze terapeutycznym według potrzeb, w porozumieniu z organem prowadzącym;
4) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.
22. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w oddziale/punkcie określa uchwała podjęta przez
Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:
1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
2) ) dziecko uczęszczające do oddziału/punktu przedszkolnego może korzystać z płatnego obiadu,
3) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów obiadu;
23. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału/punktu przedszkolnego, spełniających odpowiednie
kryteria, mogą ubiegać się o refundację obiadów przez MGÓPS, co regulują odrębne przepisy.
24. Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
25.Dziecko w przedszkolu posiada wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka,
a w szczególności:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania jego godności osobistej;
5) poszanowania własności;
6) opieki i ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji jego osoby;
9) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
10) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
11) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
12) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
13) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;
14) możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników szkoły;
15) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.
26.Do obowiązków dziecka należy:
1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie
przedszkolnej;
2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;
3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren
zabawy (salę lekcyjną, plac zabaw, tren szkolny itp.);
4) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;
5) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku szkoły, na placu zabaw i na
terenie szkolnym;
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6) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników
szkoły.
27. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy
wychowanków w przypadku:
1) braku usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w oddziale/punkcie przedszkolnym;
2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz
braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w oddziale/punkcie przedszkolnym trybu
postępowania polegającego na:
a) terapii indywidualnej dziecka prowadzonej przez nauczycieli i specjalistów,
b) udzielaniu porad i konsultacji rodzicom,
c)wskazaniu możliwości konsultacji i terapii w specjalistycznych instytucjach dla dziecka i rodziny.
28.Skreślenia dziecka z listy wychowanków dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:
1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem
odbioru,
2 )ustalenie sytuacji dziecka i rodziny poprzez współpracę ze służbami mającymi prawo do przeprowadzenia
czynności sprawdzających (Policja, gminny pracownik socjalny, kurator sądowy),
3)przeprowadzenie rozmów przez dyrektora, pedagoga lub innego specjalistę, nauczyciela z rodzicami,
4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się
uchybień ze strony rodziców dziecka, po wyczerpaniu się wszystkich możliwości pomocy dziecku i rodzinie,
5) zgłoszenie do odpowiednich służb, w razie takiej konieczności, zawiadomienia o potrzebie podjęcia interwencji
wobec dziecka i rodziny, np. do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka,

6) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków.
29.Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
30.Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza
Gminy Zelów.
31. Szczegółowe zasady funkcjonowania oddziału i punktu przedszkolnego w szkole określają
odrębne Regulaminy.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Rozdział X
Uczniowie
§ 59
W szkole spełniają obowiązek szkolny dzieci mieszkające w obwodzie szkoły. Dopuszcza się
(w uzasadnionych przypadkach) możliwość spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające
poza obwodem Szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Szkoły.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia Szkoły Podstawowej, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 18 roku życia.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły do klasy pierwszej przyjmowane są z urzędu na podstawie
zgłoszenia rodziców.
Na wniosek rodziców naukę w Szkole Podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku szkolnym kończy 6 lat, jeśli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia
nauki.
Dyrektor Szkoły Podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust.4, jeżeli korzystało
z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę
w Szkole Podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w Szkole Podstawowej
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię
pedagogiczno-psychologiczną zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla
publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do Szkoły Podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole
lub punkcie przedszkolnym.
W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego
przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone,
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nie dłużej jednak niż o jeden rok.

8. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej,
w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku
szkolnego o jeden rok.

9. Wniosek, o którym mowa w ust.8 składa się w roku kalendarzowym, w który dziecko kończy
7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko
ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
10. Do wniosku, którym mowa w ust.8 dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydanym przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogicznej
lub
niepubliczną
poradnię
pedagogiczno- psychologiczną
zatrudniającą pracowników posiadających
kwalifikacje
określone dla publicznych poradni
psychologiczno – pedagogicznych.
11. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie
spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
12. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego następuje na wniosek rodziców, po dołączeniu do wniosku orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii, z której wynika potrzeba odroczenia obowiązku
szkolnego.
13. Wniosek, o którym mowa w ust.14 składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat
nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma
rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
14. Ostateczną decyzję w sprawie przydziału uczniów do klasy pierwszej podejmuje Dyrektor Szkoły.
17. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez Szkołę,
do której uczeń uczęszczał,
b) świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w
Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
18. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów prawa
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku, gdy nieusprawiedliwiona
nieobecność ucznia w Szkole, w okresie jednego miesiąca wynosi co najmniej 50%.
19. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza Szkołą ma prawo uczestniczyć w następujących zajęciach
organizowanych na terenie Szkoły:
1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających
szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
20. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 60

1. Uczeń ma prawo do:
1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;
7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas
ich trwania nie zadaje się prac domowych);
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10) uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach;
11) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
12) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń Szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki;

13) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;
14) udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie
Szkoły;

15) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach
działających na terenie Szkoły.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych;
2) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
3) dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach
organizowanych przez szkołę, w terminie do dwóch tygodni od zakończenia nieobecności, o ile rodzic nie
przesłał usprawiedliwienia ze swego konta w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu tych samych
terminów;
4) brać czynny udział w życiu Szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich uczestnicząc
w zajęciach pozalekcyjnych;
5) godnie reprezentować Szkołę;
6) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
7) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, innych uczniów oraz ich
rodziców;
8) dbać o kulturę słowa w Szkole i poza nią;
9) dbać o dobre imię Szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;
10) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich
rozpoczęciem w czasie przerw;
11) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających;
12) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne;
13) nosić czysty, dostosowany do pory roku i sytuacji ubiór oraz strój sportowy obowiązujący
na zajęciach wychowania fizycznego, a także strój galowy obowiązujący na wszystkich
uroczystościach szkolnych (białe bluzki i granatowe lub czarne/ciemne spódnice - dla
dziewcząt; białe koszule, granatowe lub czarne/ciemne spodnie - dla chłopców);
14) zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na
terenie Szkoły:
a) wprowadza się bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych w czasie pobytu w szkole i na jej terenie. Dotyczy to zajęć edukacyjnych
obowiązkowych i wszelkich zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych oraz przerw międzylekcyjnych,
a także czasu spędzanego w szkole lub na jej terenie po zakończeniu wymienionych wyżej zajęć.
b) inne urządzenia elektroniczne to: aparat fotograficzny, kamera, magnetofon, przenośny odtwarzacz
oraz inne urządzenia zbierające i magazynujące dane,
c) w przypadku, gdy uczeń pilnie musi skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) może
skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły,
d) Szkoła nie przyjmuje odpowiedzialności materialnej za przynoszone przez uczniów telefony
komórkowe i inne urządzenia elektroniczne,
e) jeżeli uczeń nie dostosuje się do w/w zakazu, telefon komórkowy może zostać skonfiskowany
przez nauczyciela; telefon może odebrać rodzic osobiście w sekretariacie Szkoły,
f) w sytuacjach szczególnych, ustala się wyjątek od zakazu używania telefonów komórkowych dla
uczniów przewlekle chorych (np. cukrzyca, padaczka itp.);
15) nie działać agresywnie w stosunku do innej osoby, nie używać wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
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§ 61

1. Uczeń może być nagradzany za:
a) wysokie wyniki w nauce,
b) osiągnięcia sportowe lub artystyczne,
c) wzorowe zachowanie,
d) odwagę godną naśladowania,
e) przeciwstawianiu się złu,
f) udzielaniu pomocy innym osobom i zwierzętom,
g) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,
h) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków,
i) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.
2. Uczeń może być nagradzany w formie:
a) ustnej pochwały lub wyróżniania udzielonych w obecności społeczności szkolnej,
b) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, adnotacją w dokumentacji
szkolnej ucznia,

c) nagrody książkowej, pomocy edukacyjnych, wyjazdem edukacyjnym,
d) finansowej w postaci nagrody pieniężnej.
3. Nagrody mogą być przyznawane przez:
a) nauczyciela, z wyłączeniem nagród, o których mowa w pkt c i d,
b) Dyrektora – pkt a-d.
4. Uczeń może być ukarany za naruszanie obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły,
o karach powiadamia się każdorazowo rodziców ucznia.

5. Uczeń może być karany:
a) ustnym upomnieniem,
b) naganą,
c) zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły lub placówki na zewnątrz,
d) wnioskiem do kuratora o przeniesienie do innej szkoły.
6. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary, może być
zobowiązany przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej do:
a) naprawienia wyrządzonej szkody,
b) przeproszenia osoby pokrzywdzonej,
c) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy wychowawczej szkoły lub
społeczności lokalnej.
§ 62
1. Tryb odwołania od kary statutowej:
a) od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic
może odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego
upomnienia/nagany,
b) Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania,
c) odwołanie składa się w sekretariacie Szkoły,
d) decyzja Dyrektora w tej kwestii jest ostateczna,
e) od nagany Dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może odwołać się do
Rady Pedagogicznej Szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi nagany,
f) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania,
uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły w tej kwestii jest ostateczna.
2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
a) uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły,
w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych praw) w przypadku
naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone,
b) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia,
c) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych, odpowiedź pisemną
przekazuje wnioskodawcy,
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d) w przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do
Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze
Dyrektora.

Oświaty lub Kuratora Oświaty

z powiadomieniem

Rozdział XI
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
§ 63

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 i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
5. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikające z realizowanego przez
nauczyciela programu nauczania, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na
podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w Szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; posiadającego opinię lekarza o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.
6.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w szczególności określa zakres i sposób
dostosowania
odpowiednio programu wychowania przedszkolnego
oraz wymagań
edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia, w szczególności przez
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem.
7.
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;
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach oraz trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia, także o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
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7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
8.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

2)
3)
4)
5)
6)
7)
7.
9.

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą
psychologiczno - pedagogiczną w Szkole;
ustalanie kryteriów zachowania;
ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali i w formach przyjętych w Szkole;
ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
według skali, o której mowa w § 69 ust.1 oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali, o której mowa w § 73 ust. 6;
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia
w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.
Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez
nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 64

1. 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 oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu
o okresową ewaluację.
§ 65
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 i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2. Wychowawca oddziału na początku każdego 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, godzin dostępności nauczycieli z rodzicami;
4) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dotyczy oceny
z zachowania - dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na
konsultacje dla rodziców;
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5) w formie wydruku papierowego (Statut Szkoły) umieszczonego w bibliotece - dostęp do
informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;
6) opublikowania informacji na stronie -www.szkolawygielzow.com - dostęp do informacji
nieograniczony.
4. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel może przed rozpoczętym nowym działem
kształcenia/modułem, przekazywać, informować uczniów z wykazem umiejętności i wiedzy
podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy
lub umiejętności z tego zakresu materiału.
5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
6. 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
§ 66

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. 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 olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową
zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.
§ 67

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do
dziennika lekcyjnego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny
wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli;
2) na zebraniach ogólnych;
3) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
4) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.
§ 68

1. Nauczyciel uzasadnia 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 nich
oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia
prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej
w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
3. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny.
Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie pracy przez
nauczyciela w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas
indywidualnych spotkań z rodzicem.
§ 69
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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.
§ 70

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne 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. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, których mowa w ust. 1 pkt 1–5.
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
4. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne
w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen
w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dps, ndst.
5. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku dopuszcza
się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego z recenzją oraz komentarzem
ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby
uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej.
6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie: „+” , „–” i „=”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia
bliższe wyższej kategorii wymagań, „–” i „=” odpowiednio niższej kategorii wymagań.
7. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność,
zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi (sposób przeliczania plusów i minusów na
poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych
przedmiotów).
8. W Szkole ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza
program danej klasy, czyli:
a) elementy treści nauczania - znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu (zajęć,
dziedziny edukacji); stanowiące efekt
samodzielnej
pracy ucznia;
wynikające
z indywidualnych zainteresowań; zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych;
b) uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu
(klasy) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; uczeń biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu
nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania
nietypowe; uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do
finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne
osiągnięcie;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na
poziomie wymagań dopełniającym, czyli:
a) elementy treści nauczania - złożone, trudne, ważne do opanowania; wymagające korzystania
z różnych źródeł; umożliwiające rozwiązywanie problemów; pośrednio użyteczne w życiu szkolnym;
pełne opanowanie treści programu nauczania;
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b) uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym
etapie (w klasie); uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach; mogą wykraczać
poza opublikowany program nauczania;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:
a) elementy treści nauczania - istotne w strukturze przedmiotu (zajęć, dziedziny edukacji); bardziej
złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych; przydatne,
ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych;
użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności; o zakresie przekraczającym wymagania zawarte
w podstawie programowej; wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych
wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika;
b) uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie
(w klasie), ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie
programowej; uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne; pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, ale
nieobejmujące całego programu nauczania;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:
a) elementy treści nauczania - najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć, dziedziny edukacji);
łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego; o niewielkim stopniu złożoności, przystępne; często
powtarzające się w programie nauczania; dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych; określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań
zawartych w podstawie programowej; głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym
zakresie wiadomości;
b) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć, dziedziny edukacji); łatwe dla
ucznia nawet mało zdolnego; o niewielkim stopniu złożoności, przystępne; często powtarzające się w
programie nauczania; dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych; określone
programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie
programowej; głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości;
warstwa ta nie powinna przekraczać 50% treści programu i powinna obejmować podstawę
programową;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:
a) elementy treści nauczania - niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć, dziedziny edukacji);
potrzebne w życiu;
b) uczeń ma braki w opanowaniu podstawy programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; uczeń rozwiązuje (wykonuje)
typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.
9. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają
nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.
10. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne
braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.
11. 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.
12. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na
zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
§ 71

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
1) prace pisemne:
a) sprawdzian/test, w tym testy próbne dla uczniów klasy ósmej, czyli zapowiedziana, z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem, pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela
zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, w przypadku testów próbnych do 180
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minut,

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),
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji;
3) sprawdziany praktyczne;
4) wyniki pracy w grupach;
5) projekty grupowe;
6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power
Point, plakaty, itp.;
7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach;
8) 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;
2) dwie godziny tygodniowo- minimum 5 ocen;
3) trzy godziny tygodniowo- minimum 7 ocen;
4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 9 ocen.
3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
0 – 33% punktów - 1
34 – 49% punktów - 2
50 – 69% punktów - 3
70 – 87% punktów - 4
88 – 98% punktów - 5
99% - 100% punktów - 6
4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania (orzeczenie) nauczyciel
stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 20%
- 39% - dopuszczający
40% - 54% - dostateczny
55% - 70% - dobry
71% - 89% - bardzo dobry
90% - 100% - celujący
5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania
wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony
w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.
7. 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.
8. Każdy sprawdzian musi zostać zaliczony w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy
pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „np” lub „–„. Po upływie
dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej
nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „np.”/ „–„ ocenę ndst.
9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest, jako odmowa odpowiedzi w formie
pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
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11. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów i znaków w dzienniku lekcyjnym: np/ - –
uczeń nieprzygotowany, uczeń nie pisał pracy pisemnej.
12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym
przez nauczyciela:
1) z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się
w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo – szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Zasady
Oceniania;
2) ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów lub zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami
Oceniania bądź kryteriami testów próbnych.
13. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu,
kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
14. Nauczyciel określa w Przedmiotowych Zasadach Oceniania zasady poprawiania ocen
z przedmiotu, którego uczy.
15. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden
sprawdzian.
16. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do
2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych
w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
17. W klasach I-III szkoły podstawowej:
1) częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich poziom i liczbę
do możliwości psychofizycznych uczniów;
2) sprawdziany pisemne są zapowiadane co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem;
3) kartkówka - obejmuje zagadnienia bieżące, może być niezapowiedziana;
4) poprawa pracy pisemnej przez nauczyciela w ciągu tygodnia polega na podkreśleniu kolorem
czerwonym błędów oraz wskazaniu, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
§ 72
1. W klasach I – III oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są
ocenami opisowymi.
2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.
1 uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do odpowiednio wymagań dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
3. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych
przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu
działalności ucznia. 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.
2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz
wskazówki, jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym, jak
wykonał zadanie szkolne. Podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy
i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie
nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego
z rozwoju ucznia.
3. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia,
wypowiedzi. Wpisy do dziennika odzwierciedlają informacje wyrażone w stopniu, dotyczące:
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1) rozwoju

intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej
i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania (jego tempa, techniki)
i rozumienia, pisania (jego tempa, techniki, poprawności), mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku,
umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;
2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec
wytworów kultury;
3) fizycznego, jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała,
sprawność i zdrowie;
4. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona
wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań do
dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
5. W kl. I – III w ocenianiu bieżącym z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, dopuszcza się
obok oceny opisowej, ocenę słowną wyrażoną ustnie, pisemną, wyrażoną symbolem graficznym, a także
stosowanie ocen wyrażonych cyfrą według następującej skali:
a) celujący cel 6,
b) bardzo dobry bdb 5,
c) dobry db 4,
d) dostateczny dst 3,
e) dopuszczający dps 2,
f) niedostateczny ndst. 1.
6. Stopnie zapisywane będą w dzienniku, w zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy,
sprawdziany, testy itp.):
1) ocena „szóstka” - wyrażona cyfrą 6 (Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz
uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!),
2) ocena „piątka” - wyrażona cyfrą 5 (Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże
postępy. Tak trzymaj!),
3) ocena „czwórka” - wyrażona cyfrą 4 (Dobrze pracujesz jednak stać Cię, by było lepiej. Włóż więcej
wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi Ci osiągać lepsze wyniki.),
4) ocena „trójka” - wyrażona cyfrą 3 (Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze
konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku
z Twojej strony.),
5) ocena „dwójka” - wyrażona cyfrą 2 (Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo
wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.),
6) ocena „jedynka” – wyrażona cyfrą 1 (W ogóle nie pracujesz! Pracuj systematycznie,
a unikniesz trudności. Nie jesteś obowiązkowy, stąd duże trudności. Jeśli potrzebujesz skorzystaj z
pomocy nauczyciela i rodziców, ale daj coś od siebie”.).
Dopuszcza się stosowanie w powyższej skali znaków graficznych "+" ,"-", „=”, „!”
oraz dodatkowych symboli:
ak - pożądana aktywność na zajęciach, pz
- właściwa praca na zajęciach,
pk - pomoc koleżeńska innemu uczniowi,
dz - rozwiązanie lub wykonanie dodatkowego zadania, nb nieobecność na sprawdzianie,
zw - zwolniony (zwolniona) z wykonywania określonych ćwiczeń,
np - nieprzygotowanie do zajęć,
bz - brak zadania, zeszytu lub materiałów edukacyjnych, bs brak odpowiedniego stroju.
a) Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
b) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
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o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej.
7. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej:
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według następującej
skali określonej w odrębnych przepisach:
a) celujący cel 6,
b) bardzo dobry bdb 5,
c) dobry db 4,
d) dostateczny dst 3,
e) dopuszczający dps 2,
f) niedostateczny ndst.1,
z możliwym stosowaniem w powyższej skali znaków graficznych "+" i "-" oraz dodatkowych symboli:
ak - pożądana aktywność na zajęciach, pz
- właściwa praca na zajęciach,
pk - pomoc koleżeńska innemu uczniowi,
dz - rozwiązanie lub wykonanie dodatkowego zadania, nb nieobecność na sprawdzianie,
zw - zwolniony (zwolniona) z wykonywania określonych ćwiczeń, np nieprzygotowanie do zajęć.
bz - brak zadania, zeszytu lub materiałów edukacyjnych, bs brak odpowiedniego stroju;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według
następującej skali:
a) stopień celujący
6
b) stopień bardzo dobry
5
c) stopień dobry
4
d) stopień dostateczny
3
e) stopień dopuszczający
2
f) stopień niedostateczny
1
pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w pkt a-e, zaś negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o której mowa w pkt f.
8. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne
w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen
w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dps, ndst. Dopuszcza się wstawianie (+), (-) i (=) w ocenianiu
bieżącym.
9. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych przez nauczyciel przedmiotów
z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. Nauczyciel indywidualizuje
pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
10. 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,
e) z przedmiotu sztuka - poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami
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i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości
muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne);
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 i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi
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
(około 75%),
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej 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 (w zakresie
odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,
b)
rozwiązuje /wykonuje typowe zadania teoretyczne lub 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, posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo,
liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,
c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
11. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych formułują wymagania edukacyjne
niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 12. Dyrektor Szkoły sprawdza zgodność
z obowiązującymi przepisami prawa wymagań edukacyjnych oraz przechowuje ich kopie do wglądu
dla uczniów i ich rodziców.
12. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub
dużą część działu);
2) testy, w tym testy próbne ósmoklasistów;
3) kartkówki z trzech ostatnich tematów;
4) prace domowe;
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
6) różnego typu sprawdziany pisemne;
7) wypowiedzi ustne;
8) praca w zespole;
9) testy sprawnościowe;
10) prace plastyczne i techniczne;
11) wiadomości i umiejętności muzyczne.
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13. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
1) praca klasowa (także w formie rozbudowanego testu) – obejmuje duże partie materiału, ocena
wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową, z wyjątkiem testów próbnych
ósmoklasistów:
zasady przeprowadzania:
a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych (ustnie),
b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej
niż trzy;
2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji; zasady przeprowadzania:
a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca
klasowa;
3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy
domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie występują
ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.
14. W pracy pisemnej ocenie podlega:
a) zrozumienie tematu,
b) znajomość opisywanych zagadnień,
c) sposób prezentacji,
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
e) język/styl,
f) estetyka zapisu,
g) ilość błędów, np.: ortograficznych, interpunkcyjnych czy językowych.
15. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia,
b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
16. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają
następujące umiejętności:
a) planowanie i organizacja pracy grupowej,
b) efektywne współdziałanie,
c) wywiązywanie się z powierzonych ról,
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
17. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 9 (dziewięć) ocen jeśli w tygodniu
ma cztery lub więcej godzin, 7 (siedem) ocen – przy trzech godzinach tygodniowo, 5 (pięć) ocen – przy
dwóch godzinach, a jeśli w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina,
to minimalna liczba ocen w okresie wynosi 3 (trzy).
18. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Oceny
z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą
być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych opiekunów)
i powinny być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
19. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości
merytorycznej.
20. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego oraz matematyki poprawiane są
i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z języka polskiego
mogą być zaopatrzone w recenzje lub wyszczególnioną punktację wg ustalonych i znanych
uczniom kryteriów oraz omówione na lekcji i dane uczniom do wglądu.
21. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez
nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca semestru.
22. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych
sprawdzianów wiadomości.
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23. Uczeń ma prawo 3 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny,
jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada 2 lub 3 godziny tygodniowo. Jeżeli przypada jedna godzina
tygodniowo – to 2 nieprzygotowania. W przypadku 4 i więcej godzin tygodniowo ma prawo do
4 nieprzygotowań. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel może
wpisać wówczas do zeszytu przedmiotowego ”nieprzygotowany” i datę, a w dzienniku postawić
odpowiedni znak lub skrót (np./-).
24. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki
zeszytów/ćwiczeń/kart pracy z zadaniami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia
z aktywności na lekcji.
25. W przypadkach uzasadnionych nieprzygotowań decyzję o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do
lekcji, jak również okresu obejmującego nieprzygotowanie, bez odnotowania tego faktu, o którym
mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub Dyrektor Szkoły.
26. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego (ponad zasadę ustaloną w ust.19)
odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym znakiem lub skrótem: -/np., a po ich wyczerpaniu oceną
„ndst” i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.
27. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych
zajęć edukacyjnych, informują także o tym uczniów oraz rodziców na początku roku
szkolnego.
28. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
29. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenę śródroczną i roczną ustala się w oparciu o oceny
bieżące (także w trakcie nauki zdalnej): z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac
domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas
zajęć z uwzględnieniem tzw. średniej ważonej. Nie dotyczy wychowania fizycznego, techniki, zajęć
technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych (szczegóły oceniania w/w znajdują w ocenianiu
przedmiotowym).
30. Uczeń nie może otrzymać oceny niższej niż wynikająca ze średniej ważonej.
31. Stopnie otrzymywane przez ucznia mają przypisane odpowiednie wagi związane z kategoriami ocen.
Najwyższą wagą stopnia otrzymanego w najwyższej kategorii jest 3, najniższą wagą jest 1.
32. W skład wagi 5 wchodzą następujące kategorie: finalista, laureat i wyróżniony olimpiad przedmiotowych,
konkursów i zawodów sportowych na szczeblu ogólnopolskim.
33. W skład wagi 4 wchodzą następujące kategorie: miejsca I – III w konkursach na szczeblu powiatowym,
rejonowym i wojewódzkim.
34. Kategorie ocen:
1) Waga 3: W skład tej wagi wchodzą następujące kategorie: prace klasowe wszelkiego rodzaju (testy, prace
klasowe z danego programu realizowanego podczas zajęć lekcyjnych, sprawdziany pisemne), udział w
konkursach szkolnych, zawodach sportowych na szczeblu gminnym;
2) Waga 2: W skład tej wagi wchodzą następujące kategorie: kartkówki, dyktanda, zadania dodatkowe,
udział w wewnątrzszkolnych konkursach oraz akademiach;
3) Waga 1: W skład tej wagi wchodzą następujące kategorie: aktywność (np. jednorazowa odpowiedź
podczas lekcji), wypowiedzi ustne na zadany temat niewymagający przygotowania podczas lekcji, praca na
lekcji, prezentacje, referaty praca domowa, praca w grupie, testy próbne ósmoklasistów, prace wykonane
podczas nauczania zdalnego.
35. W przypadku wystawiania oceny śródrocznej i rocznej, dany stopień ustala się na podstawie średniej np.
3,4 = dostateczny, 3,5= dostateczny, 3,6 = dostateczny, (jeśli jednak uczeń wykazał się dobrą pracą podczas
zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego nauczyciel może wystawić wyższy stopień – 3,5 = dobry, 3,6=
dobry), 3,7 = dobry, itd. Natomiast uczeń powinien mieć średnią 2,00 aby uzyskać stopień dopuszczający.
Przy wyliczaniu średniej ważonej „+” liczony jest jako 0,5, „-„ jako 0,25. W przypadku średniej poniżej
2,00 decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu.
36. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel nie powinien sugerować się tylko średnią
otrzymanych przez ucznia stopni, ale również innymi czynnikami związanymi z przygotowaniem
ucznia do zajęć lekcyjnych, takimi jak: stosunek do przedmiotu, przygotowanie do lekcji w ciągu roku
szkolnego, zaangażowanie w pracę na lekcjach, odrabianie prac domowych i innymi. Średnia stopni
otrzymanych przez ucznia jest tylko sugestią dla nauczyciela.
§ 73
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1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli
i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące
i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne 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.
4. 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.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
6. 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
7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie
ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna,
nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.
9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną
ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w Szkole oraz
innych pracowników Szkoły.
10. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące
funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań
ucznia w przeznaczonych do tego „Zeszytach zachowania”. Także inni pracownicy szkoły informują
wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
11. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga
opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego
ucznia.
12. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
z zastrzeżeniem ust. 18.
13. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
16. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
2) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
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6) okazywanie szacunku innym osobom.
17. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest
zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
18. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno - wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor, jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klas;
3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
5) przedstawiciel Rady Rodziców.
19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa
od oceny proponowanej przez wychowawcę.
20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

1.
2.
3.
4.

§ 74
W Szkole ustala się następujące kryteria oceniania zachowania z uwzględnieniem obowiązków ucznia
określonych w statucie.
Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o kryteria ustalone dla klas szkoły
podstawowej.
Ustalając ocenę zachowania wychowawca uwzględnia punkty przyznane przez Radę Pedagogiczną,
klasę oraz danego ucznia (samoocena).
Szczegółowe zasady punktowego oceniania zachowania:
1) Każdy uczeń na początku pierwszego półrocza otrzymuje kredyt 151 punktów, który jest
równowartością oceny dobrej.
2) W ciągu każdego półrocza może go zwiększać lub zmniejszać, co odpowiadać będzie wyższej lub
niższej ocenie z zachowania.
3) Punkty przyznaje każdy nauczyciel i wpisuje je do klasowego zeszytu uwag.
4) Śródroczne i roczne ocenianie zachowania dokonuje się wg następującego kryterium punktowego:
Przelicznik punktów na ocenę z zachowania
Zachowanie
Punkty
Wzorowe
Powyżej 250
Bardzo dobre
250 – 201
Dobre
200 – 151
Poprawne
150 – 101
Nieodpowiednie
100 – 51
Naganne
50 – 0 i mniej
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5) Uczeń, który:
a) zgromadzi więcej niż 30 punktów ujemnych lub popełni czyn negatywny zapisany
w punktach: 12 , 30 – 33 nie może otrzymać oceny wzorowej

b) zgromadzi więcej niż 50 punktów ujemnych lub popełni czyn negatywny zapisany
w punktach: 12, 30 – 33 nie może otrzymać oceny wyższej niż bardzo dobre.
c) zgromadzi więcej niż 70 punktów ujemnych lub popełni czyn negatywny zapisany
w punktach: 12, 30 – 33 nie może otrzymać oceny wyższej niż dobre.
5. Kryteria oceny zachowania:

Lp.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zachowanie pozytywne

Liczba
punktów
Stosunek do obowiązków szkolnych, praca na rzecz szkoły
Wzorowe wywiązywanie się z powierzonych funkcji w klasie, w
5 – 10
tym praca na rzecz klasy.
Wzorowe wywiązywanie się z powierzonych funkcji w szkole.
10 – 20
Pomoc w bibliotece, sklepiku szkolnym, świetlicy.
5 – 20
Aktywny udział w różnych akcjach szkolnych (np. praca w
5 – 30
samorządzie klasowym i szkolnym), społecznych, także
charakterze wolontariackim.
Systematyczny i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych.
5 -15
Pomoc koleżeńska w nauce.
5
100% frekwencja.
15
Wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione.
10
Przygotowanie dodatkowych materiałów na lekcje.
5 – 10
Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych
a) Udział w etapie szkolnym,
5
b) Zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc,
10
c) Udział w etapie gminnym,
10
d) Zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc,
15
e) Udział w etapie powiatowym i wojewódzkim,
15
f) Zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc.
20
Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
a) Udział w etapie szkolnym,
5
b) Zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w etapie szkolnym,
10
c) Udział w etapie gminnym,
10
d) Zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w etapie gminnym,
15
e) Udział w etapie powiatowym, rejonowym/wojewódzkim,
15
f) Zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w etapie
20
powiatowym, rejonowym/wojewódzkim,
g) Udział w etapie ogólnopolskim,
25
h)Laureaci i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich.
30
Aktywny udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
Reprezentowanie szkoły w imprezach pozaszkolnych, w tym w
5 - 30
poczcie sztandarowym
Reprezentowanie klasy w uroczystościach szkolnych
5 - 15
Pomoc w przygotowaniach do imprez szkolnych
5 - 10
Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się
Wysoka kultura osobista – dobre maniery.
5 – 20
Przeciwdziałanie niszczeniu.
10
Przeciwdziałanie krzywdzeniu innych.
10
Zwroty znalezionych cennych rzeczy.
5
Inne, pozostałe, dodatkowe

Częstotliwość
każdorazowo
każdorazowo
za półrocze
każdorazowo
za półrocze
każdorazowo
za półrocze
za półrocze
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
za półrocze
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Indywidualne punkty od uczących nauczycieli.
Punkty do dyspozycji wychowawcy.
Punkty do dyspozycji dyrektora szkoły.
Czytelnictwo powyżej 10 książek w półroczu.
Samoocena ucznia.
Punkty od klasy.

Lp.

Zachowanie negatywne
Liczba punktów
Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowanie się
Nie reagowanie na uwagi nauczyciela (np.: przeszkadzanie w
5 - 10
lekcji, niewłaściwe zachowanie na przerwach).
Przyklaskiwanie, akceptacja złego zachowania na lekcji,
5 – 10
przerwach i na trenie szkoły.
Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników i
10 – 20
uczniów szkoły (np.: ubliżanie, wulgarne słownictwo itp.).
Okłamywanie nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników.
5
Nagrywanie, filmowanie lub fotografowanie zdarzeń z udziałem
10 - 30
innych osób bez ich zgody.
Używanie prywatnych telefonów komórkowych, mp3(4) i
20
innych urządzeń multimedialnych w szkole i na jej terenie.
Zaczepianie uczniów, dokuczanie, opluwanie, strzelanie z gumek
5 – 20
itp.
Niewłaściwe zachowanie na imprezach zewnętrznych, w kinie,
5 – 20
w teatrze, na wycieczce itp..
Niewłaściwe zachowanie podczas oczekiwania na odjazd
5 – 10
autobusu, na placu zabaw, w czytelni, na świetlicy, na
stołówce, podczas uroczystości, przedstawień, prelekcji,
koncertów muzycznych itp.
Zaśmiecanie otoczenia szkoły, klasy, ubikacji, niszczenie
5 oraz sprzątanie
zieleni, itp.
Niszczenie sprzętu szkolnego, mebli, książek z biblioteki,
10-30
oraz
pokrycie
rzeczy innych osób oraz dewastacja sprzętów szkolnych poza
kosztów
budynkiem, np. urządzeń, ławek na placu zabaw.
naprawy
Wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy, kradzież, włamanie.
20 – 30
Nieposzanowanie symboli narodowych i szkolnych.
5
Niewłaściwy strój i wygląd ucznia na zajęciach lekcyjnych
5 – 10
i pozalekcyjnych (makijaż, farbowanie włosów, malowanie
i długie paznokcie itp.).
Nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej, niechlujny,
5 – 10
brudny ubiór.
Niewywiązywanie się z obowiązków uczniowskich
Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań oraz obowiązków
5 – 10
dyżurnego.
Nieusprawiedliwione nieobecności.
2
Wagary na pojedynczych lekcjach.
5
Wagary przez cały dzień nauki.
15
Samowolne wyjście poza teren szkoły w czasie zajęć lub
10
oczekiwania na odjazd.
Nieusprawiedliwione spóźnienie się na zajęcia.
5
Brak obuwia na zmianę.
5
Brak przyrządów, materiałów, podręczników, ćwiczeń,
5
zeszytów, prac domowych, stroju gimnastycznego, itp.
Nieoddanie w terminie książek do biblioteki.
5 – 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

5 – 10
5 – 20
5 – 20
10
-15 – 15
-15– 15

za półrocze
za półrocze
za półrocze
za półrocze
za półrocze
za półrocze
Częstotliwość
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

każdorazowo
każdorazowo

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każda godzina
każda godzina
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Zachowania zagrażające zdrowiu i życiu
Przebywanie w klasie podczas przerw podczas nieobecności
nauczyciela.
Udział w bójkach.
Konflikt z prawem.
Palenie papierosów, epapierosów, namawianie do palenia,
częstowanie, przechowywanie, rozprowadzanie itp.
Picie alkoholu, namawianie do picia, częstowanie itp.
Zażywanie narkotyków i innych środków odurzających,
namawianie do zażywania, częstowanie itp.
Przynoszenie i używanie niebezpiecznych przedmiotów.
Fałszowanie podpisów, dokumentów, itp.
Szantaż, zastraszanie, groźby,itp.

5

każdorazowo

5 – 20
50
30

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

30
30

każdorazowo
każdorazowo

10 - 20
30
20

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

6. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania ucznia dla klas szkoły podstawowej:
6.1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który uzyskał powyżej 250 pkt i spełnił poniższe wymagania:
1) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do
swoich możliwości i zdolności intelektualnych, dba o dobre imię i wizerunek Szkoły,

2) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem,
3) interesuje się postacią patrona szkoły, zna hymn Szkoły,
4) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań,
5) reprezentuje godnie Szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych,
6) godnie reprezentuje Szkołę w środowisku (udział w uroczystościach np. patriotycznych, pracach
użytecznych na rzecz Szkoły i środowiska, udział w wycieczkach itp.),

7) wywiązuje się bez zastrzeżeń z zadań przydzielonych mu przez Szkołę, wychowawcę, organizację, ,
z własnej inicjatywy podejmuje się pracy na rzecz innych,
8) dba o wzorową frekwencję i usprawiedliwienie nieobecności w trybie ustalonym przez
wychowawcę klasy, nie spóźnia się na lekcje,
9) zachowuje się kulturalnie i reaguje na negatywne postawy kolegów, wywiera pozytywny wpływ na innych
uczniów, jest koleżeński i uczciwy, potrafi zdobyć zaufanie rówieśników i dorosłych,
10) nie opuszcza terenu Szkoły bez zezwolenia nauczyciela,
11) przejawia troskę o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,
12) dba o estetykę własnego wyglądu (np.: nie stosuje makijażu, nie nosi zbędnych ozdób, nie farbuje włosów,
nie nosi długich paznokci itp.),
13) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne, ma
schludny wygląd, strój stosowny do okoliczności,
14) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią,
15) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki),
16) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innych,
17) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się
do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe,
18) poszerza swój zakres języka ojczystego (np. literatura, teatr, film itp.),
19) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
20) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych,
21) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym,
22) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym,
23) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje itp.),
24) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny,
kolegom i ich rodzicom,
25) jego zachowanie na terenie Szkoły i poza nią nie budzi żadnych zastrzeżeń, w stosunku do osób
dorosłych (nauczycieli i innych pracowników szkoły, znajomych, członków rodziny, rodziców
koleżanek i kolegów) społeczności szkolnej, cechuje go taktowne zachowanie i kultura języka.
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6.2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który uzyskał 250 – 201 pkt i spełnił poniższe wymagania:
1) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników Szkoły, kolegów,
znajomych,
dba o frekwencję i usprawiedliwienie nieobecności w szkole przez wychowawcę klasy,
dba o dobre imię i wizerunek Szkoły,
przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych,
zna i chętnie śpiewa hymn Szkoły,
przejawia troskę o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
jest koleżeński i uczciwy, pomaga słabszym i młodszym kolegom, potrafi zdobyć zaufanie rówieśników
i dorosłych,
8) jego zachowanie na terenie Szkoły i poza nią nie budzi żadnych zastrzeżeń, nie obraża innych, przeciwstawia
się przejawom złego zachowania w stosunku do osób dorosłych, koleżanek i kolegów, cechuje go taktowne
zachowanie i kultura języka,
9) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,
10) bierze czynny udział w życiu Szkoły, klasy, środowiska, Samorządu Uczniowskiego albo w kołach
zainteresowań, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; godnie reprezentuje Szkołę w środowisku,
11) przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą,
12) wywiązuje się ze wszystkich powierzonych mu zadań, podejmuje się pracy na rzecz innych,
13) przestrzega zasad higieny osobistej,
14) dba o swoje zdrowie, nigdy nie ulega nałogom,
15) zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić,
16) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
17) nie spóźnia się na zajęcia szkolne,
18) ubiera się stosownie do okoliczności, zawsze nosi obuwie zastępcze,
19) dba o estetykę własnego wyglądu (np.: nie stosuje makijażu, nie nosi zbędnych ozdób, nie farbuje włosów,
nie nosi długich paznokci itp.),
20) nie opuszcza terenu Szkoły bez zezwolenia nauczyciela.
6.3.
Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który uzyskał 200 – 151 pkt i spełnił poniższe wymagania:
1) spełnia stawiane przed nim wymagania na miarę swoich możliwości, nie wykazując przy tym inicjatywy
własnej,
2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia, usprawiedliwia wszystkie nieobecności szkolne,
3) stara się dbać o dobre imię i wizerunek Szkoły,
4) zna hymn Szkoły,
5) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,
6) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na
rzecz klasy i Szkoły,
7) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów,
8) ubiera się stosownie do okoliczności, nie zawsze nosi obuwie zastępcze,
9) jego wygląd czasami budzi zastrzeżenia (makijaż, zbędne ozdoby, farbowane włosy itp.),
10) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą,
11) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w Szkole, w drodze do i ze Szkoły, na wycieczkach i
imprezach szkolnych,
12) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
13) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia,
14) nie ulega nałogom, dba o zdrowie własne i innych,
15) przestrzega normy społeczne, wykazuje się uczciwością, reaguje na zło,
16) szanuje mienie społeczne, dba o jej estetyczny wygląd,
17) przestrzega wymagań regulaminów szkolnych, sporadycznie zdarzają mu się niewielkie ich naruszenia,
18) potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzone szkody,
19) pozytywnie reaguje na uwagi Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
20) nie odmawia udziału w pracach na rzecz Szkoły i klasy,
21)
zachowuje się kulturalnie w stosunku do pracowników Szkoły, rówieśników i dorosłych, w sposób

2)
3)
4)
5)
6)
7)
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taktowny wypowiada swoje zdanie,
jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, jednak nie zawsze w
wyznaczonym terminie,
23) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem, dba o kulturę słowa,
24)
zdarza mu się opuszczać teren Szkoły bez zezwolenia nauczyciela.
6.4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który uzyskał 150– 101 pkt oraz:
1) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne,
2) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych w danym okresie,
3) sporadycznie spóźnia się na lekcje,
4) nie zna hymnu Szkoły,
5) nie zawsze dba o dobre imię i wizerunek Szkoły,
6) niechętnie angażuje się w pracę na rzecz Szkoły, klasy i środowiska,
7) nie wykorzystuje swoich możliwości, aby w nauce osiągnąć wyniki odpowiadające jego możliwościom
intelektualnym,
8) często zdarza mu się naruszać regulaminy szkolne,
9) nie wywiązuje się z powierzonych zadań w terminie,
10) zdarza się, że zachowuje się niekulturalnie w stosunku do pracowników Szkoły, rówieśników i dorosłych;
w sposób nietaktowny wypowiada swoje zdanie, czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy
jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu,
11) niszczy mienie Szkoły i nie dba o jej estetyczny wygląd, naprawia wyrządzone szkody,
12) zdarza się, że pali papierosy/epapierosy lub pije alkohol, stosuje środki odurzające, itp.,
13) nie ubiera się stosownie do okoliczności, nie nosi obuwia zastępczego,
14) jego wygląd budzi zastrzeżenia (makijaż, zbędne ozdoby, farbowane włosy itp.),
15) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego,
16) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych,
17) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w Szkole i poza nią,
18) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą,
19) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,
20) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,
21) zdarza się, że przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
22) używa zwrotów grzecznościowych,
23) czasem pomaga koleżankom i kolegom,
24) opuszcza teren Szkoły bez zezwolenia nauczyciela.
6.5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który uzyskał 100 – 51 pkt oraz:
1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje,
3) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w danym okresie,
4) nie dba o dobre imię i wizerunek Szkoły,
5) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji Szkoły, zakłóca przebieg uroczystości
szkolnych,
6) nie angażuje się w życie klasy, Szkoły i środowiska,
7) często łamie zasady uczciwości i koleżeństwa,
8) w wyniku własnych zaniedbań nie osiąga wyników w nauce odpowiadających jego możliwościom
intelektualnym,
9) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji,
10) wielokrotnie narusza regulaminy szkolne,
11) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na
basenie itp.),
12) nie podejmuje powierzonych mu zadań i pracy na rzecz innych,
13) lekceważy zadania przydzielone prze Szkołę, wychowawcę, zespół klasowy,
14) często zachowuje się niekulturalnie w stosunku do pracowników Szkoły, rówieśników i dorosłych,
w sposób nietaktowny wypowiada swoje zdanie, używa wulgaryzmów,

22)
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15) niszczy mienie szkoły i nie dba ojej estetyczny wygląd,
16) zdarza się, że ulega nałogom: pali papierosy/epapierosy, pije alkohol, używa środków odurzających itp.,
17) jest agresywny w stosunku do rówieśników,
18) ma zły wpływ na kolegów,
19) nie ubiera się stosownie do okoliczności, nie nosi obuwia zastępczego,
20) jego wygląd budzi zastrzeżenia (makijaż, zbędne ozdoby, farbowane włosy, itp.),
21) często zaniedbuje higienę osobistą,
22) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa,
23) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania,
24) opuszcza teren Szkoły bez zezwolenia nauczyciela.
6.6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który uzyskał 50 i mniej pkt oraz:
1) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia
zajęć domowych,

2) mało systematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
3) wagaruje i ma powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych w danym okresie,
4) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
5) biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, w życiu klasy i Szkoły,
6) nie rozwija swoich zainteresowań i uzdolnień,
7) nie troszczy się o mienie Szkoły,
8) notorycznie kłamie, oszukuje,
9) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli,
10) nagminnie nie realizuje zarządzeń Dyrektora Szkoły i ustaleń Samorządu Uczniowskiego,
11) nie szanuje godności osobistej innych, stosuje przemoc,
12) nie przestrzega zarządzeń wewnątrzszkolnych,
13) swoim zachowaniem na terenie Szkoły i poza nią stwarza poważne problemy wychowawcze,
14) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników Szkoły,
15) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w Szkole i poza nią naraża zdrowie własne i
innych,
16) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia,
17) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu,
18) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów,
19) bierze udział w chuligańskich wybrykach w Szkole i poza nią,
20) ulega nałogom (pali papierosy/epapierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające, narkotyzuje się),
21) posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu innych,
22) stanowi zagrożenie życia i zdrowia dla siebie i innych,
23) celowo niszczy mienie Szkoły,
24) wchodzi w konflikt z prawem (np. dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń itp.),
25) swoim zachowaniem w Szkole i poza nią obraża honor Szkoły i Ojczyzny,
26) nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania,
27) jego wygląd budzi zastrzeżenia (makijaż, zbędne ozdoby, farbowane włosy itp.),
28) opuszcza teren Szkoły bez zezwolenia nauczyciela.
7. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca oddziału określa warunki i sposób oraz kryteria
oceniania zachowania w oparciu o postanowienia zawarte w Statucie Szkoły.
§ 75

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
2. Pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 15 stycznia, a okres drugi trwa od 16 stycznia do
zakończenia roku szkolnego.
3. 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 niniejszym Statucie.
4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego
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okresu.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie
mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
6. 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.
7. Śródroczne i 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.
8. 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.
9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć
edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być
uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena
śródroczna staje się oceną roczną.
11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena
wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
13. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice są informowani na zebraniach ogólnych
i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub
śródrocznej.
§ 76
Przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować
ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych w terminie na 14 dni.
§ 77
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół
nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków:
zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna
pomoc nauczyciela.
§ 78
Uczeń może nie być klasyfikowany 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 w szkolnym planie
nauczania.
§ 79
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 81 Statutu
Szkoły.
§ 80
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1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie
z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
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 lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.
4. 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 (wyższych niż ocena
niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji
indywidualnych.
5. 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.
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie
wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają
zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5., prośba ucznia
zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
9. 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.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do
dokumentacji wychowawcy klasy.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę,
o którą ubiega się uczeń lub na ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników
sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
§ 81
1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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 w szkolnym planie
nauczania.
3. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie
zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny
nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa lub
innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży, itp.) lub przyczynę braku
usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest
promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania
różnic programowych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia

64

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
8. 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.
8. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
9. 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 – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
sporządza
się
protokół
zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 111.
17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne,
może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
§ 82

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych lub ocenę z zachowania ucznia.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami.
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
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3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że
powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej Szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania
sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły.
12. Przepisy 1- 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
13. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust.13 sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
16. Protokół, o których mowa w ust. 15 stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.
§ 83

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch
2.
3.
4.

5.
6.

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
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.
W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w Szkole,
w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych
zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza
Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
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.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
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W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed
egzaminem poprawkowym; stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym,
o których mowa w § 69 według pełnej skali ocen. 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,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem
tej szkoły.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji,
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 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 z zastrzeżeniem
§ 80 ust. 1.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 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.
16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję do
przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy
§ 81. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

1.

2.

1.

§ 84
W Szkole dopuszcza się następujące sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia:
1) Kontakty bezpośrednie: zebrania ogólnoszkolne, zebrania klasowe, indywidualne rozmowy bądź
zapowiedziane wizyty w domu ucznia;
2) Kontakty pośrednie: rozmowy telefoniczne, korespondencja listowna, adnotacje w zeszycie
przedmiotowym lub korespondencji, poczta elektroniczna.
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Dyrektor Szkoły może wprowadzić
obowiązkowe dyżury nauczycielskie wg harmonogramu zamieszczonego w planie pracy Szkoły.
§ 85
Ustala się następujące warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia:
1) bieżące oceny, spostrzeżenia, komentarze i uwagi zamieszczają nauczyciele oraz
wychowawcy w dzienniku, do którego rodzice uczniów mają dostęp podczas kontaktu
z wychowawcą/nauczycielami;
2) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom na terenie Szkoły podczas
organizowanych spotkań;
3) przy każdej zaistniałej potrzebie nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub
wychowawca oddziału powiadamiają rodziców o postępach i trudnościach w nauce lub
zachowaniu ucznia albo o szczególnych jego uzdolnieniach wg wybranego przez siebie
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4)

sposobu przekazywania informacji;
wychowawcy oddziałów, nie rzadziej niż raz na kwartał, organizują klasowe spotkania
z rodzicami uczniów, na których informują ich o postępach i trudnościach w nauce, szczególnych
uzdolnieniach i zachowaniu poszczególnych uczniów;

informację o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o śródrocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca oddziału przekazuje rodzicom uczniów na
spotkaniu ogólnoklasowym.
Informację o zebraniu klasowym przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty
w szkole co najmniej 3 dni przed planowanym terminem jego odbycia.
W sytuacjach szczególnych wychowawca oddziału może udać się z zapowiedzianą wizytą do domu
ucznia.
Każdy kontakt z rodzicem lub rodzicami ucznia należy udokumentować w dzienniku lekcyjnym lub
innej dokumentacji przebiegu nauczania.

5)
2.
3.
4.

§ 86

1. Uczeń klasy I-III Szkoły Podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii
rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły Podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne.
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym
6. 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 nieobyczajne;
4) stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów;
5) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.
3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, 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, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci
i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty 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
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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 dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza
się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
9. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która 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, z zastrzeżeniem
ust.2.
10. 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.
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§ 87
Egzamin 8-klasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej
klasy Szkoły Podstawowej w nowym systemie.
W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie z trzech
obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.
0d roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden
z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić poziom
kompetencji uczniów kończących Szkołę Podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących
podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.
Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się
w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Wyniki egzaminu 8-klasisty 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.
Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym egzaminie będą
stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
§ 88
Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od
wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkole promocyjne, potwierdzające uzyskanie lub
nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej; wzory świadectw określają odrębne przepisy.
Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo
szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia
określone przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Uczeń Szkoły, który ją ukończył, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły.
Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na
świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na
poziomie niższej oceny.
Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
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.
Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia Szkoły oraz
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zaświadczeń.
10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia Szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu
nauczania Szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez Szkołę.
11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem
czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi
wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje
„dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora Szkoły lub upoważnionej przez niego osoby
oraz datę i pieczęć urzędową.
9. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia Szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty,
o których mowa podlegają wymianie.
13. 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.
14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od
legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły.
15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty
skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy
wskazany przez Dyrektora Szkoły.
16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia Szkoły, w części dotyczącej
szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty albo organizowanych,
co najmniej, na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub
środowiska szkolnego.
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Rozdział IV
Bezpieczeństwo w szkole i poza nią
§ 89
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz
innymi przejawami patologii społecznej w budynku Szkoły, nadzór nad tym, kto wchodzi sprawują:
pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele, mający prawo zatrzymania wszystkich osób.
Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących
oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia i wychodzenia z budynku, korzystania z szatni
oraz podczas przerw międzylekcyjnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć w obiektach sportowych wszystkie drzwi
wewnętrzne sali sportowej oraz szatnie powinny być zamknięte.
Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście przyprowadza uczniów z części dydaktycznej budynku
Szkoły i odprowadza ich po zajęciach do szatni, sprawując nad nimi opiekę. Nauczyciel po wyjściu
z szatni ostatniego ucznia, zamyka pomieszczenie.
Uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w obiektach sportowych.
Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących podczas
przerw międzylekcyjnych oraz pracowników obsługi.
Za organizację szatni odpowiada woźna/y. Uczniom nie wolno bez jej zezwolenia wchodzić
do poszczególnych boksów szatni.
Boksy w szatni szkolnej są otwierane przez woźną w obecności nauczyciela, który odprowadza uczniów
z danej klasy po ostatniej lekcji, zgodnie z planem zajęć.
Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki.
Uczniom nie wolno w czasie przerw opuszczać budynku Szkoły.
Budynek Szkoły jest monitorowany całodobowo na zewnątrz. System monitoringu służy do podejmowania
działań interwencyjnych, w tym wyciągania konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych,
niezgodnych z prawem zachowań. System monitoringu wizyjnego stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom. Budynek Szkoły posiada oznaczenie „obiekt monitorowany”.
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§ 90
Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną
oraz pełne bezpieczeństwo
w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów
odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel ten zobowiązany jest również
do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas
zajęć.
2) podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi
nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek i imprez szkolnych – kierownik wycieczki lub
imprezy wraz z opiekunami.
§ 91
1. Nauczyciel i inne osoby prowadzące zajęcia zobowiązani są do sprawowania opieki nad
uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:
1) z chwilą przyjścia ucznia do Szkoły na:
a) zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia
wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania,
b) zajęcia pozalekcyjne, poprzez które rozumie się zajęcia zorganizowane przez zespół oraz płatne
z budżetu Szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (koła przedmiotowe, zainteresowań,
zajęcia wyrównawcze i inne),
c) zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w ust. 1 pkt 1 litera a) i b), bezpłatne – prowadzone
z inicjatywy nauczyciela, płatne przez rodziców, organizowane przez inne organizacje lub
stowarzyszenia, uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności
nauczyciela prowadzącego te zajęcia;
2) pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 litera c) są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach,
b) do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia,
c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia
o zagrożeniu Dyrektorowi Szkoły,
d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłocznego reagowanie na
nagłą, nie zapowiedzianą nieobecność poprzez informowanie o tym osobiście lub za
pośrednictwem właściwego wychowawcy rodziców,
e) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego
przez zespół nauczycieli i Dyrektora Szkoły,
f) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzeganie regulaminów obowiązujących w tych
pomieszczeniach,
g) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku,
h) zamykania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń po zakończeniu danej jednostki lekcyjnej oraz
pozostawienia klucza w pokoju nauczycielskim w wyznaczonym do tego miejscu.
3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, technika) opiekun
pracowni opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych zajęciach lekcyjnych
w danym roku
szkolnym zapoznaje z nim uczniów,
4) w salach gimnastycznych i na boisku obowiązuje nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz
uczniów przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska, a także przepisów bhp.
§ 92
1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych
i nadobowiązkowych) w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie
ustalonego przez dyrektora harmonogramu uwzględniającego tygodniowy rozkład zajęć i możliwości
kadrowe.
2. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego
nauczyciela.
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3. W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki właściwe dla nauczyciela dyżurującego pełni
4.
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6.
7.
8.
9.

10.

nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie zajęć pozalekcyjnych obejmuje czas
od chwili rozpoczęcia tych zajęć do chwili opuszczenia przez uczniów budynku Szkoły po zajęciach.
Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać
niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach oraz w pomieszczeniach sanitarnych.
W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący przejmuje
obowiązek pełnienia dyżuru.
W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia
Dyrektora Szkoły.
Dyrektor Szkoły, w razie konieczności, powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz
rodziców.
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców
może ustalić harmonogram dyżurów uczniowskich w czasie przerw w wyznaczonym miejscu. Dyżur ten
pełniony jest przez uczniów począwszy od klasy piątej według grafiku ustalonego przez Samorząd
Uczniowski w porozumieniu z wychowawcami klas.
Dyżur, o którym mowa w ust. 10 może być pełniony wyłącznie w trakcie dyżurów nauczycieli i ma na
celu reagowanie dzieci i młodzieży na niszczenie przez innych mienia szkolnego, co w konsekwencji
wpływa na poczucie odpowiedzialności i kształtuje postawę określoną
w programie wychowawczo profilaktycznym Szkoły.
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§ 93
Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.
Szczegółowe zasady organizacyjno-porządkowe wycieczek szkolnych określa Regulamin
Organizowania Wycieczek Szkolnych, który ustala Dyrektor Szkoły.

3.

Zasady korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń Szkoły określa Dyrektor
w drodze regulaminu.
§ 94

1. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w Szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania z zajęć
lekcyjnych.
2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców
i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
3. Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby podpisanej przez rodzica
lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do Szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia
z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu rodzica. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy
i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest Dyrektor Szkoły.
4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi
nauczycielowi taki fakt, nauczyciel telefonicznie powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne
zgłoszenie się do Szkoły.
5. Dziecko odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe.
6. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 zgłosi się rodzic, którego
zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, wzywa się
policję.
7. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywany jest lekarz.
§ 95

1. W Szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
2. Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów Szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców)
w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Szkole;
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2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi Szkołę w działaniach na rzecz
bezpieczeństwa uczniów;
3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania
bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów;
5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa Szkoły i uczniów;
6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w Szkole;
7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
Rozdział XIII
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
§ 96
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich
rodziców i nauczycieli, w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi
kształcenia.
2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień,
zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu
startu zawodowego.
3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów
edukacyjno-zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu
decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach Szkół.
4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego diagnozowania
zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia,
a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz
wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na
poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
1) sieci szkół ponadpodstawowych;
2) rynku pracy;
3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;
4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;
5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1.
2.

1)
2)

§ 97
Nauczyciele prowadzący zajęcia WSDZ:
potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;
rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywują do podjęcia określonych
działań;
wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów;
znają ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępniają te informacje zainteresowanym uczniom;
włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa
zawodowego w Szkole;
posiadają wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.
§ 98
Za realizację WSDZ w Szkole odpowiada Dyrektor Szkoły, doradca zawodowy, szkolny, bibliotekarz,
nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze.
Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w Szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 99
Formy działań adresowane do uczniów Szkoły obejmują:
badanie (diagnozę) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w Szkole (wywiad,
kwestionariusz ankiety);
zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)

rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych;
warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie,
radzenie sobie ze stresem;
udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;
prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów;
udzielanie indywidualnych porad uczniom;
organizowanie wycieczek.
§ 100
Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:
aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja;
metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról;
metody testowe - kwestionariusze, ankiety, testy;
metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje
multimedialne;
treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.
§ 101
Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w Szkole obejmują:
kształtowanie aktywności zawodowej uczniów;
pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery
zawodowej ich dzieci;
dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;
mniej niepowodzeń szkolnych.
Rozdział XIV
Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej

1.
2.

§ 102
Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w Szkole, całą Szkołę lub jej
część i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu
celów i treści nauczania.
Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Szkołę odpowiednich środków
finansowych, a także warunków kadrowych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie
innowacji.

§ 103
Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami,
których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte innowacją.

1.

§ 104
Współpraca, o której mowa w § 103 statutu, polega w szczególności na:
1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie internetowej
Szkoły, jak również korespondencyjnie (listownie i w drodze elektronicznej);
2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji;
3) opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary wspólnych
zainteresowań;
4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym uczestniczących
w prowadzeniu innowacji;
5) promowaniu realizowanej innowacji.
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2.

W celu realizacji współpracy Szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją porozumienie,
w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy, czas jej trwania i warunki
rozwiązania.
Rozdział XV
Ceremoniał szkolny
§ 105

1. Szkoła posiada sztandar, logo i wewnątrzszkolny ceremoniał.
2. Sztandar:
a) wprowadzany jest przez poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych,
w których uczestniczy społeczność szkolna,

b) w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VII-VIII, którzy osiągnęli na koniec roku
szkolnego średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 4,0 i otrzymali ocenę
z zachowania co najmniej bardzo dobrą,
c) przekazanie sztandaru Szkoły odbywa się w zakończenie roku szkolnego,
d) sztandar przechowywany jest w gablocie na korytarzu szkolnym.
3. Dzień Edukacji Narodowej – dzień 14 października, dzień galowy, bez zajęć dydaktycznych:
a) uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
b) ślubowanie Samorządu Uczniowskiego.
4. Inne tradycje Szkoły:
a) Dzień Patrona - Marii Konopnickiej,
b) ślubowanie uczniów klas I,
c) ślubowanie absolwentów.
5. Teksty roty ślubowania:
a) Członków samorządu uczniowskiego:
Ja członek samorządu uczniowskiego, wybrany przez społeczność uczniowską naszej Szkoły, ślubuję:
godnie reprezentować interesy koleżanek i kolegów wewnątrz i na zewnątrz Szkoły, dbać
o prawidłową realizację Statutu Szkoły, być bezstronnym i sprawiedliwym w rozstrzyganiu
spraw uczniowskich, być łącznikiem między Społecznością Uczniowską a Radą Rodziców i Radą
Pedagogiczną.
b) Absolwentów:
Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Wygiełzowie, ślubuję: aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś
opuszczam, czcić zawsze pamięć tych, którzy oddali życie za Polskę, być w przyszłości
dobrym i uczciwym Polakiem.
c)
Uczniów klasy I:
Ja uczeń klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie, ślubuję: sumiennie
i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,
pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać o dobre imię Szkoły.
6. Dni galowe, w których Szkoła dekoruje budynek flagami państwowymi:
a) święta państwowe i narodowe,
b) Dzień Edukacji Narodowej,
c) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
7. Tradycje Szkoły:
a) najważniejsze wydarzenia z życia Szkoły i sukcesy osiągnięte w różnych dziedzinach są przez
uczniów wpisane do kroniki szkolnej, umieszczone na stronie internetowej Szkoły,
http://www.szkolawygielzow.com/na portalu społecznościowym - Facebook,
b) kronika szkolna to jednocześnie księga pamiątkowa absolwentów,
c) uroczyste podpisywanie ważnych dokumentów wobec całej społeczności lokalnej.
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Rozdział XVI
Postanowienia końcowe
§ 106
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie
mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do
ustawy o systemie oświaty.
3. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.
4. Statut jest umieszczony w pokoju nauczycielskim oraz zamieszczony na stronie internetowej
Szkoły.
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 107

1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
1) Dyrektora Szkoły, jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Rady Rodziców;
4) organu prowadzącego Szkołę;
5) oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły.
§ 108

1. Rada Pedagogiczna zobowiązuje Dyrektora Szkoły do opracowania i opublikowania ujednoliconego
tekstu Statutu.
Dyrektor Szkoły opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym z początkiem kolejnego roku
szkolnego, jednak nie później niż do końca września.
3. Tekst ujednolicony Statutu wprowadza się Uchwałą Rady Pedagogicznej.
4. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły, w bibliotece oraz
w formie elektronicznej zamieszczany na stronie internetowej Szkoły, a także stronie BIP Szkoły.

2.

Wyrażamy zgodę na wdrożenie postanowień niniejszego statutu:
Samorząd Uczniowski:
Przewodnicząca Rady Rodziców:
Pracownicy Szkoły:
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