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DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
§ 1 Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach:
3) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Łubniany;
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej Szkołę Podstawową im. Ks.
Jana Bosko w Luboszycach;
5) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Ks.
Jana Bosko w Luboszycach;
6) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły Podstawowej im. Ks.
Jana Bosko w Luboszycach niebędącego nauczycielem;
7) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach
8) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w
Luboszycach;
9) statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach;
10) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w
Luboszycach w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim
jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
11) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Ks.
Jana Bosko w Luboszycach;
12) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach
§ 2. 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach.2. Szkoła
jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki na
ponadpodstawowym etapie kształcenia.
3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej 4 w Luboszycach oraz przy ulicy Szerokiej 12 w
Biadaczu.
4. Szkoła nosi imię Ks. Jana Bosko.
5. Obwód szkoły obejmuje: Biadacz, Kolanowice, Luboszyce, Kępa
6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łubniany, a nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski
Kurator Oświaty.
§ 3.1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4 1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
2. Szkoła używa pieczęci::
1) pieczęć mała okrągła z godłem państwa w środku
„ Publiczna Szkoła Podstawowa” im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach

i

napisem

w

otoku:

2) pieczęć duża okrągła z godłem państwa w środku
„ Publiczna Szkoła Podstawowa” im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach

i

napisem

w

otoku:

mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła;
3) podłużna pieczęć adresowa o następującej treści: Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach im.
Ks. Jana Bosko , 46-022 Luboszyce ul. Szkolna 4 Tel/ fax 774215711 NIP 991-01-53-024
3. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.
4. Tablice szkoły zawierają nazwę szkoły w jej pełnym brzmieniu.
§ 5 1. Szkoła :
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
4) realizuje:
a)programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
b)ramowy plan nauczania;
5)realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.
§ 6. 1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie szkoły wyraża – po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców – dyrektor, który uzgadnia zakres,
zasady i warunki tej działalności.
2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje
polityczne.
ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 7. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, atakże zawarte w Programie Wychowawczoprofilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów.
2.Głównymi celami szkoły jest:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i
wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie
jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz
odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
3. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
4. Szkoła realizuje wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w
sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez
działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
5. W zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoła w szczególności:
1) dostosowuje treści, metodę i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
2) zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej;
3) zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną
społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
4) zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
5) zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
6) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z
zakresu wolontariatu, aby sprzyjać aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
7) upowszechnia wśród uczniów wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w
kulturze i sztuce narodowej i światowej;
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
9) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy
sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
10) zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
11) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
12) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
13) zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania
czasu wolnego;

14) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec
zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji
nadzwyczajnych;
15) kształci u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi;
16) kształci uczniów w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych:
a) w klasach I-VI uczniowie uczą się jednego języka obcego nowożytnego,
b) w klasach VII i VIII - dwóch języków obcych nowożytnych.
17) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole oraz zapewnia
bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
18) organizuje system opiekuńczo-wychowawczy odpowiedni do istniejących potrzeb;
19) kształtuje środowisko wychowawcze, umożliwiające pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i
fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności
światopoglądowej i wyznaniowej;
20) realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla
przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
21) rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe
uczniów i wykorzystuje wyniki diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

i edukacyjne

22) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do
potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
23) zapewnia wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
24) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej;
25) wprowadza uczniów w świat literatury, rozpoznaje ich zainteresowania czytelnicze oraz
wyposaża w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i
innych tekstów literackich;
26) podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami
upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i
symbolami państwowymi;
27) zapewnia opiekę zdrowotną przez służbę zdrowia;
28) zapewnia opiekę uczniom wymagających opieki poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
29) organizuje stołówkę dla uczniów;
30) współdziała ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w
celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
31) kształtuje i rozwija u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i
społecznemu, takie, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie
własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość,
gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
32) upowszechnia wśród uczniów wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec
problemów ochrony środowiska;
33) zapobiega wszelkiej dyskryminacji;
34) stwarza warunki do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjnokomunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

35) prowadzi edukację medialną w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i
wykorzystania mediów;
36) chroni uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,
a w szczególności poprzez instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do
zasobów sieciowych w Internecie;
37) egzekwuje obowiązek szkolny w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji;
38) dokumentuje proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
6. Zadaniem Szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem
zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie
myślenia matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i
narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywność;
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
7. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków
rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie
edukacyjnym,
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, wychowania do życia w rodzinie,
4) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
5) zajęcia związane z wolontariatem,
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktycznowyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
5) pracę pedagoga, psychologa, logopedy szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Policją, Strażą
Pożarną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubnianach, władzami lokalnymi i
samorządowymi i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.
§ 8. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców,
realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i
zadań szkoły.
§ 9. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych,
sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
§ 10 1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą
spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich
przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
§ 11. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności
z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji
o Prawach Dziecka.
§ 12. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu oobowiązującą
podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego, zgodnie z przyjętymi
programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

DZIAŁ II
ORGANIZACJA SZKOLY
ROZDZIAŁ 1
BAZA SZKOŁY

§ 13.1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;
1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
2) bibliotekę,
3) pracownię komputerową z dostępem do Internetu;
4) salę gimnastyczną;
5) gabinet pedagoga/ psychologa szkolnego i innych specjalistów;
6) świetlicę szkolną;
7) stołówkę i zaplecze kuchenne;
8) szatnię;
9) kompleks sportowo – rekreacyjny (sala gimnastyczna, boisko sportowe, plac zabaw );
10)

pomieszczenia sanitarno-higieniczne .

2. Zasady korzystania z pracowni, kompleksu sportowo – rekreacyjnego, urządzeń i wyposażenia określają
wewnętrzne regulaminy.
ROZDZIAŁ 2
BIBLIOTEKA SZKOLNA
§14.1. Biblioteka jest:
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez
nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i
poszerzaniem wiedzy;
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2. Zadaniem biblioteki jest:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z
różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw i gazetek okolicznościowych.
3. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
c) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
d) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół
zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w
rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
e) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki;
2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich
selekcję;
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
d) prowadzenie ewidencję zbiorów;
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów;
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;
h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz tematykę zajęć bibliotecznych i
imprez czytelniczych;
i)

składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;

j)

korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

4. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się
zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz
możliwościami finansowymi szkoły.
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów i z czytelni określa „Regulamin biblioteki”.
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i
nienaruszalność mienia;
2) zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi
i pedagogicznymi według
obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli
pracujących w bibliotece;
6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych ofiarodawców.
9. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 15. 1.Biblioteka szkolna zajmuje się gospodarowaniem podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami
ćwiczeniowymi w szkole
2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN
są własnością szkoły.
3. Ilekroć mowa o:
1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji
celowej;
2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik,

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez
nich wiadomości i umiejętności.
4. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom
nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
5. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych,
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29
października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
6. Biblioteka nieodpłatnie:
1)

wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

2)

umożliwia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;

3)

przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

7. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są
przetwarzane zgodnie z instrukcją przetwarzania danych w szkole .
8. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do
obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w
których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca.
Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują uczniowie/ rodzice / prawni opiekunowie.
9. Uczeń może przechowywać podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej szafce. Ma prawo zabrać
podręcznik/ materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły.Materiały ćwiczeniowe
uczeń użytkuje w szkole i w domu.
10. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne
do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na
stałym wyposażeniu ucznia.
11. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych, zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów
edukacyjnych:
1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych i materiałów bibliotecznych;
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku
zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3) uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;
4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w
kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
12. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do
innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki
najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub w dniu przerwania nauki.
Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i
materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do
biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza
ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów
bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
13. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy
ich zwrocie.
14. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie

wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od
rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds.
oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód
budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 3
ŚWIETLICA SZKOLNA

§ 16.1. W szkole działa świetlica, w której przebywają uczniowie, którzy nie posiadają zgody rodziców na
samodzielny powrót do domu, oczekują na przyjazd autobusów szkolnych oraz uczniowie dojeżdżający, oczekujący
na rozpoczęcie lekcji.
2. Czas pracy świetlicy określany jest według potrzeb i uzgadniany jest z organem prowadzącym szkołę i z
w miarę możliwości z uwzględnieniem potrzeb rodziców.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów.
4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy w oparciu o złożoną przez rodziców prośbę (deklarację).
5. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor i nauczyciele bądź kierownik świetlicy.
6. Kwalifikacji do korzystania ze świetlicy dokonuje Dyrektor Szkoły we współpracy z nauczycielem
świetlicy, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną ucznia.
7. Uczeń bez pisemnej prośby rodziców nie może opuścić wcześniej zajęć świetlicowych.
8. Cele i zasady funkcjonowania świetlicy:
1) celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do
nauki własnej, wypoczynku i rekreacji;
2) formy pracy świetlicy uwzględniają wiek uczniów i ich zainteresowania;
9. Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są:
1) opieka nad uczniami klas I – VIII, którzy oczekują na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
2) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania
innej formy zastępstwa;
10. Pracownikami świetlicy są nauczyciele.
11. Nauczyciel świetlicy odpowiada za:
1) całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w świetlicy,
2) prawidłowe funkcjonowanie świetlicy,
3) wyposażenie świetlicy,
4) opracowanie rocznego planu świetlicy,
5) opracowanie planu godzin nauczycieli,
6) prowadzi i nadzoruje prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,
7) dba o aktualny wystrój,
8) bierze udział w pracy zespołów: wychowawczego i samokształcącego,
9) współpracuje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków
dydaktycznych,
10) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, z rodzicami,
11) uzgadnia z dyrektorem potrzeby materialne świetlicy i stołówki.
12. Dokumentacja świetlicy:
1) dziennik zajęć,
2) regulamin świetlicy, ramowy rozkład dnia.

13. Uczniowie uczęszczający na zajęcia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy określonego
przez dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 4
STOŁÓWKA SZKOLNA
§ 17.1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki korzystania z ciepłego posiłku w stołówce
szkolnej.
2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie;
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) pracownicy zatrudnieni w szkole wnoszący opłaty indywidualnie.
3. Zasady korzystania i zachowania w stołówce szkolnej określa regulamin określony przez dyrektora szkoły,
w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
5. Zwolnienia z całości lub części opłat określa Organ prowadzący szkołę.
6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że
nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 9.00 w dniu obiadu do sekretariatu szkoły.
7. Stołówkę obsługuje firma cateringowa wybrana w toku przetargu.

ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 18.1. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu
września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub
sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
a) I okres- trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia,
b) II okres - trwa od początku lutego do zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym,
ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być
ustalone:
1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku
państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności
lokalnej.
6. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego, informuje nauczycieli, uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.7, dyrektor szkoły wyznacza termin

odpracowania tych dni w wolne soboty.
9. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczowychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców /prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych
zajęciach na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.
10. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie
zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia
epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
11. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
12. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły,
dopuszczonych do użytku szkolnego.
13. Szczegółową organizację szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły
opracowany przez dyrektora szkoły, który przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi
prowadzącemu szkołę, uprzednio zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie 10 dni od dnia
otrzymania arkusza, nie później niż do 19 kwietnia danego roku.
14.Organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły w terminie do dnia 29 maja danego
roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 10 dni od otrzymania arkusza, nie
później niż do 20 maja.
15.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
16. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów.
17.W klasie I – III liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 25osób.
18. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach języków obcych i zajęciach komputerowych, jeśli liczy powyżej
24 uczniów.
19. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI mogą być prowadzone w grupach dziewcząt i
chłopców, grupy liczą od 12 do 26 uczniów.
20.Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w
trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
21. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły jest
obowiązany:
1) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców
lub
2) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze w danym oddziale.
22. W przypadkach, jak w ustępie 6, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa
Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
23. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności
corocznego postępowania, jak w ust. 7.
24.Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna (kl. I - III)
2) II etap edukacyjny: kl. IV – VIII.
25.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez pięć dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie w/ w zajęć w soboty, w przypadku odpracowywania zajęć z innego
dnia tygodnia.
26.Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w szkole organizacji i kółek
zainteresowań.

27. W miarę posiadanych środków i zgodnie z zapotrzebowaniem uczniom uzdolnionym i wszystkim chętnym
umożliwia się korzystanie z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, artystyczne, zajęcia w
ramach sekcji sportowych).
28.Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut, w tym jedna 15 minut (śniadaniowa) i 20 minut (obiadowa).

§ 19.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania z zakresu kształcenia
ogólnego w tym nauka języka mniejszości narodowej niemieckiego w przypadku złożenia pisemnego wniosku
przez rodzica/ prawnego opiekuna;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w szczególności w celu kształtowania ich aktywności
i kreatywności;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
a) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno –pedagogicznej;
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
5) zajęcia edukacyjne,
przepisach prawa;
6)

- wychowanie do życia w rodzinie

organizowane w trybie określonym w innych

zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII.

7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
c) nauka własnej historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej, w przypadku złożenia pisemnego wniosku
rodziców/ prawnych opiekunów o organizację tych zajęć.
2. Zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady rodziców.
§ 20.1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie
zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć , o którym mowa w ust. 1.
3) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w
niniejszym statucie;
4) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:
języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;

zajęcia z

5) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego,
specjalistyczne z WF-u, plastyki, techniki;
6) w toku nauczania indywidualnego;
7) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
8) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki

turystyczne i

krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe,

10)

w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z

ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie
zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć technicznych lub techniki, wychowania fizycznego (2
godz.);
2. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o
inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.

§ 21.1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych i
możliwości organizacyjnych szkoły;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka
migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
§ 22 Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z
afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego
etapu edukacyjnego.
§ 23. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 24. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu
nauki zgodnie z z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ 6
ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY I TWORZENIA STRUKTUR MIĘDZYDDZIAŁOWYCH
I MIĘDZYKLASOWYCH:

§ 25. 1. Uczniowie klas IV -VIII dokonują wyboru form realizacji 1 godziny wychowania fizycznego z ofert
tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez
Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca
zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub
pozaszkolne w formach:
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.
3. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć
określonych w ust. 2 pkt 2 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4
tygodnie.
4. Na zajęciach obowiązkowych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących
powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk w pracowni komputerowej.

5. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu
zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i
międzyklasowych od 10 do 24 uczniów.
6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się
tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
7. Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.
8. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, fizyka, chemia, technika) dokonuje się podziału na grupy,
jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
9. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5
uczniów niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 7
PROGRAMY NAUCZANIA, PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE, ZASADY DOPUSZCZANIA DO
UŻYTKU W SZKOLE.

§ 26.1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie
programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
2. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie
programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego
doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do
potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe
szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
4. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.
5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy
z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora
(autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.
Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne
uzasadnienie wprowadzenia zmian.
6. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem
nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
7. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w
zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;
4) opis założonych osiągnięć ucznia;
5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
8. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru
pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli
programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w ust. 7,
dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których
program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.

9. Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą
programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.
10. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.
11. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31
sierpnia każdego roku szkolnego.
12. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
13. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym
został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku.
14. Dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1
września każdego roku.
15. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy.
16. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym.
Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku;
17. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy
programowej.
18. Indywidualne
programy
edukacyjno-terapeutyczne
opracowane
na
potrzeby
ucznia
z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.
19. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem:
1) podręcznika, materiału edukacyjnego lub;
2) materiału ćwiczeniowego lub;
3) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
20. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika
zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres
krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz
z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.
§ 27. .1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie
kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.
2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają
dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli
utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.
3. Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego,
biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych
lub międzyklasowych.
4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edukacji, a
także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz
materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co
najmniej trzy lata;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by
łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych
przepisach, - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników
inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego
podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.
6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może:

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych, oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych
jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego.
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.
7. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć
dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych,
obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na
drzwiach wejściowych do szkoły.
8. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z
dotacji celowej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 8
ORGANIZACJA NAUKI RELIGII / ETYKI I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

§ 28 .1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,których rodzice /
prawni opiekunowie złożyli pisemną deklarację uczęszczania dziecka na zajęcia z religii / etyki. Deklaracja obowiązuje przez 8 lat
nauki. Deklaracja może być zmieniona.
2. Uczniowie nie korzystający z religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi,
3. Nauczanie religii/etyki odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,
1) 4. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w
przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w
przypadku innych wyznań,
5. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej,
6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swych uczniów, wcześniej ustalając z
dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,
7. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,
8. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,
9. Ocena z religii/etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym i wlicza się ją do średniej ocen.
10. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,
11. Ocena z religii/etyki jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę,
12. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia
trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego
związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji
opiekuńczej i wychowawczej
13. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem
prowadzi dyrektor szkoły.
2. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Jeśli istnieje taka techniczna możliwość uczeń
może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.
3. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki do średniej ocen
wlicza się każdą z ocen.
4. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkół, w miejscu przeznaczonym na
wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych dodatkowych adnotacji),
2) ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to
ocena,

3)ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki.
§ 29..1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o
życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji
dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
2. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice / prawni
opiekunowie zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Nie są wpisywane na świadectwie.
§ 30 Jeśli zajęcia z religii / etyki , WDŻ zostały zaplanowane na pierwszej lub ostatniej lekcji w danym dniu,
uczeń za zgodą dyrektora może później przychodzić lub wcześniej wychodzić ze szkoły po złożeniu przez
rodziców / prawnych opiekunów u dyrektora, pisemnego oświadczenia, że wyrażają zgodę na pobyt dziecka poza
szkołą i biorą za nie w tym czasie pełną odpowiedzialność.

ROZDZIAŁ 9
ZASADY ORGANIZACJI NAUKI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NIEMIECKIEJ
§31. 1. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowej niemieckiej/ posługującej się językiem
niemieckim podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowej poprzez:
1) naukę języka mniejszości narodowej -niemieckiego
w wymiarze 3 godzin tygodniowo;

w formie dodatkowej nauki języka w klasach I – VIII

2) naukę własnej historii i kultury w klasie V i VI wymiarze 25 godzin rocznie;
2. Naukę języka mniejszości narodowej organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców/opiekunów
prawnych, złożony do 20 września. Wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w danej szkole. Wymiar godzin
nauki języka mniejszości oraz nauki własnej historii i kultury dyrektor szkoły określa w tygodniowym rozkładzie
zajęć.
3. Naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej organizuje się w grupach liczących od 3 do 16 uczniów.
W przypadku mniejszej liczby chętnych, dyrektor szkoły przekazuje listę zgłoszonych uczniów do organu
prowadzącego, z zachowaniem terminu - do 30 września. W tym przypadku organizowane są zajęcia
międzyszkolnych zespołach nauczania. W wyjątkowych sytuacjach organ prowadzący może zezwolić na prowadzenie
zajęć w szkole w oddziale, grupie, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej i międzyszkolnym zespole
nauczania jeśli liczba uczniów jest mniejsza niż 3 uczniów.
4. W przypadku złożenia pisemnego wniosku o naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej staje się on
przedmiotem obowiązkowym zajęciem edukacyjnym ucznia i podlega zasadom oceniania i promowania określonych
w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym.
5. W przypadku złożenia pisemnej deklaracji udziału ucznia w zajęciach z nauki historii i kultury zajęcia te
są traktowane jako dodatkowe zajęcia edukacyjne, nie ma wpływu na promowanie ucznia, wlicza się do średniej ocen
na świadectwie.
6. Naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej prowadzi się na podstawie programów nauczania
dopuszczonych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły. Program nauczania języka mniejszości narodowej
niemieckiego wpisuje się na listę szkolnych programów nauczania zachowaniem właściwej symboliki i numeracji.
7. W każdym roku szkolnym, przed rozpoczęciem zajęć nauki języka mniejszości narodowej oraz nauki
własnej historii i kultury dyrektor szkoły informuje rodziców / prawnych opiekunów, którzy złożyli wniosek o :
1)

celu prowadzonych zajęć i ich miejscu w tygodniowym rozkładzie zajęć;

2) informacjach odnotowywanych w dokumentacji
promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły,

przebiegu

nauczania,

na

świadectwach

szkolnych

3) warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania ucznia z zajęć z języka mniejszości oraz nauki własnej historii i
kultury, a także wpływie oceny z zajęć z języka mniejszości na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej
oraz ukończenie szkoły;

4) uprawnieniach i obowiązkach uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty oraz o wymaganiach
egzaminacyjnych.
8. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą złożyć pisemne oświadczenia o rezygnacji z nauki języka mniejszości,
i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się do dyrektora szkoły wg wzoru określonego we właściwym
rozporządzeniu, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.
9. W celu podnoszenia jakości kształcenia języka mniejszości narodowej szkoła współpracuje z kołem
TSKN na Śląsku Opolskim. Na wniosek organizacji mogą odbywać się spotkania nauczycieli języka niemieckiego i
uczniów z władzami tej organizacji . W ramach współpracy przewiduje się udział uczniów i nauczycieli w
spotkaniach i uroczystościach organizowanych TSKN na Śląsku Opolskim oraz przygotowanie występów
artystycznych.

ROZDZIAŁ 10
ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,
DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO, ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / INFORMATYKI

§ 32.1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń –
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach
wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący te zajęcia dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości
ucznia;
1. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach – wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres
zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 33 .1. Dyrektor zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego na pisemny
wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
ucznia z:wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
2. Dyrektor zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia na pisemny wniosek
rodziców oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania. W
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 34 .Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o
braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji
zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 35 . Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach
komputerowych/informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć
są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. W wypadku, gdy zajęcia te są na
pierwszych bądź ostatnich godzinach uczeń może w nich nie uczestniczyć pod warunkiem złożenia przez rodzica
pisemnego oświadczenia o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania tych zajęć.

ROZDZIAŁ 11
ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ZASADY ICH PRACY

§ 36. 1. Zespoły nauczycielskie stałe i doraźne powołuje dyrektor szkoły.

2. Zespoły nauczycielskie powołuje w celu:
1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
2) koordynowania działań w szkole;
3) zwiększenia skuteczności działania;
4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
5) doskonalenia umiejętności indywidualnych;
6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
7) doskonalenia współpracy zespołowej;
8) wymiany doświadczeń między nauczycielami;
9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;
11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;
3. Skład zespołu powołuje dyrektor szkoły zarządzeniem.
4. Zespół składa się od 3-7 członków.
5. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać
zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju
przydzielonych zajęć.
6. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania
problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
7. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący, którego powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu.
8. Zespół stały określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
9. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
10. Przewodniczący przedkłada sprawozdanie z prac zespołu podczas śródrocznego i ostatniego w danym roku
szkolnym zebrania rady pedagogicznej.
§ 37. 1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:

1) zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej klas;
2) zespół języków obcych;
3) zespół nauczycieli bloku humanistycznego;
4) zespół nauczycieli bloku matematyczno-przyrodniczego;
5) zespół Biblioteczno-świetlicowy;
6) zespół artystyczno-sportowy;
7) zespół wychowawczy;
8) zespół analiz jakości kształcenia i badań edukacyjnych (ewaluacji wewnętrznej i EWD);
9) zespół ds. promocji szkoły.
2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:
1) Zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej klas – nauczyciele ed. wczesnoszkolnej oraz pedagog szkolny;
2) Zespół języków obcych – wszyscy nauczyciele języków obcych prowadzonych w szkole;
3) Zespół nauczycieli bloku humanistycznego – nauczyciele przedmiotów: Język polski, historia i społeczeństwo,
religia;
4) Zespół nauczycieli bloku matematyczno-przyrodniczego – nauczyciele przedmiotów: matematyka, zajęcia
komputerowe, przyroda;
5) Zespół biblioteczno-świetlicowy nauczyciele pracujący w szkolnej bibliotece oraz świetlicy;

6) Zespół artystyczno-sportowy nauczyciele przedmiotów: muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, zajęcia
artystyczne, zajęcia techniczne;
7) Zespół wychowawczy: pedagog, psycholog, logopeda, wychowawca danej klasy, wicedyrektor;
8) Zespół analiz jakości kształcenia i badań edukacyjnych (ewaluacji wewnętrznej i EWD): wicedyrektor, pedagog,
psycholog, nauczyciel wskazani przez dyrektora szkoły.
9) Zespół ds. promocji szkoły – nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły w tym biblioteki oraz informatyki.

ROZDZIAŁ 12
DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

§ 38 .1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:
1) Dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych;
2) Dziennik świetlicy szkolnej;
3) Dziennik pedagoga i psychologa.
3. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.
4. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dziennik
pedagoga, dziennik psychologa są własnością szkoły.

ROZDZIAŁ 13
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA

§ 39.. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie
rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i
efektywność kształcenia.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona
w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej.

ROZDZIAŁ 14
PRAKTYKI STUDENCKIE.

§ 40 .1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach może przyjmować słuchaczy
zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą
– poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk
studenckich odpowiada opiekun praktyki wyznaczony przez dyrektora Szkoły.

DZIAŁ III
ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI

ROZDZIAŁ 1
ZASADY I FORMY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W SZKOLE
§ 41 .1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia
w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku
społecznym;
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7) 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;
8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczoprofilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i
planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
11)

wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12) 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;
13)

wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14)

umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

15)

podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w
szczególności z:
1) niepełnosprawności ucznia;
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) szczególnych uzdolnień;
6) specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) choroby przewlekłej;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych.
5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) dyrektor szkoły;
4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
7) asystent edukacji romskiej;
8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;
9) pracownik socjalny;
10)

asystent rodziny;

11)

kurator sądowy;

12)

organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
a) pedagog,
b) psycholog szkolny,
c) logopeda,
3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formach zorganizowanych w ramach godzin
przeznaczonych na te zajęcia ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły:
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia;
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
3) zajęcia specjalistyczne:
a) korekcyjno-kompensacyjne,
b) rewalidacyjne,
c) logopedyczne,
d) socjoterapeutyczne,
e) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
f) porady i konsultacje.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad,
konsultacji, warsztatów.
9. Szczegółowe zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa System Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wspierania uczniów szkoły.

ROZDZIAŁ 2
PROGRAM WYCHOWAWCZO -- PROFILAKTYCZNY
§ 42.1. Proces wychowawczo - opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem wychowawczo –
profilaktycznym.
2. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów,
obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców przygotowany w oparciu o
przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, z uwzględnieniem
dojrzałości psychofizycznej uczniów.
3.Program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez
dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.
4. Program uchwala Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym
uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie
wychowawczo -profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
5.
W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo -profilaktycznego, 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.
6.
Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem
treści Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców.
7.
Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą
klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
8.
Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w
oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców
danej klasy.
§ 43. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizacje przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy w współpracy z przedstawicielami
organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
5) promocję zdrowia;
6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
7) prowadzenie profilaktyki uzależnień;
8) zabezpieczenie dostępu uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju
poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i
ciągłą jego aktualizację.
§ 44.1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną:
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu
rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) organizację imprez / wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
e) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
f) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

g) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie
orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych,
zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną;
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów, zawodów, przeglądów,
f) indywidualizację procesu nauczania.
4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale III Rozdział 1
statutu szkoły.
§ 451. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Dziale V Rozdział 2 niniejszego statutu;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem dyżurów;
3) nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za porządek i dyscyplinę na sali gimnastycznej, w szatniach,
przy sali gimnastycznej;
4) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z
wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
5) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
6) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
7) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
8) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
9) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
10)

prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego;

11) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania z tych obiektów;
12)

umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

13)

oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

14)

ogrodzenie terenu szkoły;

15)

zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

16)

zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po
nich;
18) wyposażenie wybranych pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów
niepełnosprawnych;
20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza
terenem szkoły;
21)

przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na
stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla
zdrowia ćwiczących,
23)

zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów;

24)

zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkoły;

25) zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym, a mogących zagrażać
bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.
§ 46. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek
organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.
§ 47. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych,
w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
§ 48. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na
stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć,
temperaturę i warunki atmosferyczne.
§ 49.1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są
następujące:
1) z chwilą wejścia do budynku szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników
pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,
c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych
pomieszczeniach,
d) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc medyczną,
e) zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz
zaistniałych podczas zajęć wypadków;
3) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;
4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności
organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem
Korzystania z Boiska Orlik;
5) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające
uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w
szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
§ 50. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań
zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.
ROZDZIAŁ 3
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
§ 51. 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie
uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć odbywających się poza szkołą, ale organizowanych przez
szkołę.

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i
nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na
spóźnienia, ucieczki z lekcji;
2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów
i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
3)

zobowiązanych

do

uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,

przebywania

w

świetlicy

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie
usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa
uczniów;
6)

zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;

7) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona
przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby
wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w
sekretariacie szkoły).
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz
kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o
zasadach udzielania tej pomocy.
6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie
do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i
bezpiecznych warunków pracy.
8. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły obowiązuje regulamin obowiązujący w szkole.
§ 521. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych
środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o
demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły;
3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.
Następnie przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności;

2. W przypadku potwierdzenia informacji, o których mowa w ust. 1 nauczyciel zobowiązuje ucznia do zaniechania
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji
profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w
programie terapeutycznym.

3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają
informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd
rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
4. W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa
z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatów dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w
kompetencji tych instytucji.
§ 53W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego
z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania
karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym
prokuratora lub policję.
§ 54 W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem
alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza
warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
3) zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego
zgłoszenia się do szkoły.

4) dyrektor szkoły wzywa najbliższą jednostkę policji w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia,
ewentualnie karetkę pogotowa ratunkowego w celu udzielenia pomocy medycznej;
5) dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu
- odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo
zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

5. W przypadku powtarzajacych się sytuacji, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji
(specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;
§ 55W przypadku, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
powinien podjąć następujące kroki:
1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych
oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań
pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy;
2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję;
3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące
szczegółów zdarzenia.
§ 56…1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą
narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1) powiadamić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
2) odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawić go samego;
3) stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone życie ani zdrowie ucznia;
4) spróbować ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję;
5) zawiadomć o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których należy zobowiązać do
niezwłocznego zgłoszenia się do szkoły.
2. Dyrektor szkoły wzywa najbliższą jednostkę policji, która zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy;
6) 3. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie to nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest
bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki ze zdarzenia wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
§ 57.Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
1) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły;
2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia;
3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi
szkolnemu pod opiekę;
4) powiadomienie rodziców ucznia sprawcy;
5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub
sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana;
6) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie
szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).
§… … Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
1) udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w
przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń;
2) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły;
3) powiadomienie rodziców ucznia;
4) niezwłoczne wezwanie policji, w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów
przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
§ 58. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych

substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić
dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112.
§ 59. W ramach długofalowej pracy szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki
zagrożeń.
§ 60 .1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
1) biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenia ciała
wynikłe z noszenia tej biżuterii;
2) cenny sprzęt (np. telefon komórkowy, komputer, dysk zewnętrzny, tablet, mp3, mp4) przynoszony przez ucznia,
w
tym
jego zgubienie bądź zniszczenie;
3) spory wynikłe między uczniami bądź rodzicami spowodowane tzw. „handlem” przedmiotami przynoszonymi
przez uczniów z domu do szkoły;
2. Sprawy, których przedmiotem są zdarzenia, o których mowa w ust. 1 rozstrzygają: zainteresowani rodzice,
ewentualnie Policja.
ROZDZIAŁ 4
POMOC MATERIALNA UCZNIOM
§ 61 .1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
warunków rodzinnych i losowych oraz uczniom zdolnym.
2. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
1) ucznia;
2) rodziców (opiekunów prawnych);
3) nauczyciela.
3. Pomoc materialna jest realizowana we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
3) ośrodkami pomocy społecznej;
4) organem prowadzącym;
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
4. Pomoc materialna jest organizowana w formie:
1) bezpłatnych obiadów;
2) stypendiów socjalnych;
3) stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
4) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.
5. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki
zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów.
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ROZDZIAŁ 5
WOLONTARIAT W SZKOLE
§ 62 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.
2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym,
reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać

różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
3. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego
na działalność w klubie. Członkowie klubu mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem
nauczyciela – koordynatora za zgoda rodziców i po podpisaniu umowy.
4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i
bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i
w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i
tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania
pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach
ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
8) promowanie idei wolontariatu;
9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub
chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
5.
Wolontariusz, to osoba udzielająca się społecznie na zasadzie wolontariatu;
6. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest
ona potrzebna;
7. Warunkiem wstąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do
której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
8. Po wstąpieniu do Szkolnego Klubu Wolontariatu uczeń
wolontariatu i regulaminu obowiązujących w szkole;

podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad

9. Członkowie klubu mogą podejmować działania w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli
wywiązywać się z obowiązków domowych;
10. Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia
pomocy, troską o innych;
11. Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
12. Każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu systematycznie wpisuje do „Karty aktywności wlontariusza”
wykonane działania. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na
rzecz której wolontariusz działa;
13. Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu systematycznie uczestniczy w jego pracy, a także w spotkaniach i
warsztatach dla wolontariuszy;
14. Każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz
wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
15. Każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,
godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
16. Każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie
Etycznym oraz Regulaminie Klubu;
17. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego klubu
wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu, po zasięgnięciu opinii
zarządu Klubu.

§ 63 1. Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki
nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.
2. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych
akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
3. Na walnym zebraniu członków Szkolnego Klubu Wolontariatu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród
członków – zarząd Klubu;
4. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia
wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;
§ 64 1.Formy działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu :
1) działania na rzecz środowiska szkolnego;
2) działania na rzecz środowiska lokalnego;
3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.
2. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
§ 65 Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
1) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z
korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;
2) na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść
porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o
zakresie wykonywanych świadczeń;
3) na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez
wolontariusza lub dokonać wpisu w „ Karcie aktywności wolontariusza;
4) do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
5) wolontariusz powinien być poinformowany przez korzystającego o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa
związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
6) korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń,
w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki
ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na
dyrektorze szkoły;
7) korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń
określonych w porozumieniu;
8) w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem
Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wolonatriusza.
§ 66. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego
działalności;
2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły
przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale … statutu szkoły;
3. Formy nagradzania:
1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
2) przyznanie dyplomu;
3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
4) pisemne podziękowanie do rodziców;
5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.
§ 67. 1. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.
2. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Szkolnego Klubu Wolontariatu może podejmować działania pomocowe na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego.

ROZDZIAŁ 6
SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
§ 68. 1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który:
1) zapewnia uczniom właściwy wybór zawodu stwarzający młodemu człowiekowi możliwość pełnego rozwoju
własnej osobowości i znalezienie odpowiedniego miejsca w życiu oraz w społeczeństwie;
2) zapewnia wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących
wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka;
3) zapewnia uczniom poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie
stawiają one kandydatom;
4) umożliwia uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności kwalifikacji i
zainteresowań - w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym;
5) tworzy warunki kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez rozwijanie umiejętności
adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom;
6) daje uczniom realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na
drodze kariery zawodowej;
7) pomaga uczniom poznanie siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy;
8) dostarcza uczniom informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej.
2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych w szkole celem
przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia, zawodu oraz złagodzenia startu zawodowego
uczniom.
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje następujące obszary działania:
1) pracę z radą pedagogiczną:
a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrz-szkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem
szkoły;
b) określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego
szkoły na każdy rok nauki;
c) realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zawartych w programie
wychowawczym szkoły;
d) organizowanie zajęć lub lekcji wychowawczych w zakresie poradnictwa i orientacji zawodowej;
e) prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych;
f) prezentacja zawodów w ramach przedmiotów nauczania;
2) pracę z uczniami;
a) poznawanie siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, temperamentu, systemu wartości i stanu
zdrowia;
b) poznawanie zawodów;
c) poznawanie ścieżek kształcenia;
d) poznawanie aktualnych tendencji na rynku pracy;
3) pracę z rodzicami:
a)

prezentowanie założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły wobec uczniów;

b)

wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci;

c)

zaangażowanie rodziców będących przedstawicielami różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;

d)

przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa po ukończeniu szkoły podstawowej;

e)

praca indywidualna z rodzicami uczniów, mających problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne,
intelektualne i rodzinne;

f)

współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
4. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się szkolny doradca zawodowy.

5. Szkolny doradca zawodowy realizuje założone cele wewnątrz-szkolnego systemu doradztwa zawodowego
przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, nauczycielami wszystkich przedmiotów w ramach zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych, bibliotekarzem, według opracowanego planu działania.

ROZDZIAŁ 7
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 69 1. Rodzice są pełnoprawnymi partnerami w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym.
2. Współpraca odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i zrozumienia racji obu stron.
3. Formami współpracy szkoły z rodzicami / prawnymi opiekunami są:
1) spotkania rodziców danej klasy z Wychowawcą;
2) spotkania Rady Klasowej Rodziców z Wychowawcą;
3) spotkania rodziców klasy z zespołem nauczycieli danej klasy;
4) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami (w/g harmonogramu wywieszanego do publicznej wiadomości
na początku każdego roku szkolnego); nie mogą zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych
zajęć prowadzonych z uczniami;
5) kontakty rodziców z pedagogiem szkolnym / psychologiem szkolnym;
6) spotkania plenarne Rad Klasowych Rodziców z Dyrekcją;
7) spotkania rodziców z Dyrektorem Szkoły; odbywa się w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi
zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami;
8) kontakty telefoniczne nauczyciel - rodzic, Dyrektor - rodzic; pedagog szkolny / psycholog szkolny - rodzic;
9) przekazywane informacje przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne;
10)

zapraszanie rodziców do współorganizowania imprez, uroczystości, wycieczek;

11)

zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga, dyrekcję w przypadkach, kiedy ma miejsce
przekraczanie norm zachowania przez ich dzieci;

12)

nagradzanie dokonań rodziców;

13)

zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem dziecka;

4. Wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, notatki
służbowe).
5. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:
1) brać udział w wyznaczonych spotkaniach z wychowawcą;
2) systematycznie usprawiedliwiać (w ciągu 2 tygodni) każdą nieobecność ucznia w szkole w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka;
3) zgłaszać dłuższą nieobecność dziecka telefonicznie lub osobiście do sekretariatu szkoły / wychowawcy;
4) informować szkołę o chorobach ucznia, które mogą zagrażać jego życiu i zdrowiu;
5) do dnia 1 września poinformować na piśmie dyrektora lub wychowawcę o wszelkich przeciwskazaniach w realizacji
zajęć zorganizowanych przez szkołę oraz każdorazowo informować o zmianie tego stanu;
6) niezwłocznie poinformować dyrektora lub wychowawcę w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie praw
rodzicielskich;
7) współdziałać z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami
patologii społecznej;
8) wspomagać szkołę w kształtowaniu właściwych postaw uczniów;
9) uczestniczyć w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły;

§ 70 . W ramach współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury
pedagogiczne, zebrania);
6) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i całej szkole;
7) znajomości przepisów oceniania wewnątrzszkolnego;
8) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w
nauce;
9) działania w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 71.1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców
4) samorząd uczniowski,
§ 72. 1. Dyrektor szkoły:
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą
2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa prawo oświatowe
i inne przepisy szczegółowe.
§73. 1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
2. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z regulaminem rady pedagogicznej;
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym
organ prowadzący i nadzorujący
5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole;
7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające
z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
9) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników,
który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;
11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po
zasięgnięciu opinii rady rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał
wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
12) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
13) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z
dotacji celowej;
14)

współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców szkoły, szkolnym klubem wolontariatu i S.U.;

15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
16) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów
zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie
indywidualnego nauczania;
17) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
w Systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
18) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne zgodnie z
ustawą;
19) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W
przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu,
dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji;
20) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę
Pedagogiczną. dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania
całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;
21) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe,
problemowo-zadaniowe i Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
22) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć
technicznych, informatyki, w oparciu o odrębne przepisy;
23) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
24) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia innej szkoły podstawowej w
przypadkach określonych w §. 101. 1statutu szkoły;
25) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z
obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach
losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego
roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami);
26) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
27) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem
prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną radę rodziców;
28) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
uczniom;
29) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z opinii i orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
30) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na
zasadach określonych odrębnych przepisach;
31) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
32) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
33) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i

sprawdzających na zasadach określonych w § 143 - § 151 statutu szkoły;
34) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie
pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
35) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji
praktyk studenckich.
3. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez
radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe do 21 kwietnia organowi
prowadzącemu;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni
wolne od zajęć;
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje
zagrożenie zdrowia uczniów;
7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach
wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C,
mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem
determinującym decyzje dyrektora szkoły;
8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu
uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o
estetykę i czystość;
11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania radzie
pedagogicznej i radzie rodziców;
13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego
urządzeń na szkolnym boisku;
15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy
stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
16) organizuje prace konserwacyjno – remontowe;
17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z
odrębnymi przepisami;
19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

4. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych w
oparciu o opracowane kryteria oceniania;
4) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
5) dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
6) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom
administracji i obsługi szkoły;
7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i
pracowników;
8) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
9) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
10) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
11) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
12) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ
prowadzący;
13) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
14) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
15) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
i zatwierdzania;
16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
5. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i
Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
6. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły.
7. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i
aktami wykonawczymi do ustawy.
8. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony
przez organ prowadzący.
§74. 1. Rada pedagogiczna, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.W skład rady pedagogicznej wchodzą:
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1) dyrektor szkoły,
2) 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 harcerskich, 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
(semestrze) 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 lub placówki, rady szkoły lub
placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo 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. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej
opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę
czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
7) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
10)

uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

11)

ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub

placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) opiniuje projekt finansowy szkoły;
3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem
statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) f opiniuje formy realizacji wychowania fizycznego;
10) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
11) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
12) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do rodzaju
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego;
13) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności
w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole
podstawowej;
14) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
10. Rada pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych
funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu
prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
8) ma prawo składania wniosku wspólnie z radami rodziców i samorządami uczniowskimi o zmianę
nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
9) wybiera swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
dyrektora szkoły.
10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
11.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
12. Rada pedagogiczna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej są
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej lub elektronicznej. Istnieje
możliwość protokołowania elektronicznego i przygotowania skróconego protokołu pisemnego.
14.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.
15. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

16.O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
17.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.
§ 75. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden/dwóch przedstawicieli rodziców/prawnych opiekunów z każdego
oddziału szkolnego;

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
Określa w nim w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad
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 należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
4) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej
organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada
Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
6) opiniowanie formy realizacji 1 godziny wychowania fizycznego;
7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
8) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku
zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

7. Rada pedagogiczna typuje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
(zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa).
8.W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady
rodziców określa regulamin.

9.Fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł mogą być przechowywane na
odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego
oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne
upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
§ 76.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony
przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3.Regulamin Samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach
dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
5. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd ma prawo wyrazić opinię o pracy nauczyciela dla którego
Dyrektor dokonuje oceny pracy zawodowej.
6. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i
opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
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.

§ 77. Zasady współpracy organów szkoły
1.Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu
szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania
szkoły.
2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze
statutu i planów pracy szkoły.
3. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim
wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
4. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich
kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące
informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub
pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
§ 78. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

1.Sytuacje konfliktowe między organami szkoły rozwiązywane są polubownie w drodze mediacji. Mediatorem jest
osoba powołana przez dyrektora szkoły lub sam dyrektor.
2. Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami szkoły mogą być również rozwiązywane poprzez:
1) konsultacje oraz udział we wspólnych posiedzeniach organów szkoły;
2) powoływanie wspólnych zespołów opracowujących projekty rozwiązań spornych kwestii;

1) odwołanie do dyrektora. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
3. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest
zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów
szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
4. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w
przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
5. W razie niemożliwości rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły dyrektor powiadamia organ
prowadzący i organ nadzorujący w celu podjęcia ostatecznych decyzji kończących spór.

DZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Rozdział 1

Zagadnienia ogólne
§ 79 . 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi na
stanowiskach niepedagogicznych zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący szkołę arkuszem
organizacji szkoły.
2. Kwalifikacje zawodowe, zasady zatrudniania, szczegółowe zakresy czynności nauczycieli i innych
pracowników określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.). .

§ 80. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko
wicedyrektora za zgodą organu prowadzącego. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor
opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
Rozdział 2
Zadania nauczycieli

§ 81. 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z
poszanowaniem godności osobistej ucznia.
2.

Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
6) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem godności osobistej
ucznia;
7) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
8) opracowanie lub dokonanie wyboru programu nauczania, podręcznika;
9) zapoznanie uczniów na początku roku szkolnego z zakresem wymagań i kryteriami ocen z nauczanego
przedmiotu;
10) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania, wybór optymalnych form
organizacyjnych i metod nauczania, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji;

11) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z
uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji
zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez
aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestnictwo w konferencjach
metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez inne instytucje w porozumieniu z
Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN
13)
bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów, z
zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
13) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania;
14) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodziców / prawnych opiekunów;
15) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
16) pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez przygotowanie ich do
udziału w konkursach artystycznych, konkursach przedmiotowych, zawodach;
17) współpraca z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym;
18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
19) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez
szkołę, praca z uczniami zdolnymi w kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie
organizacyjnej;
20) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną,
natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie
zajęć oraz innych przepisów kodeksu pracy;
21) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów
do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte
zajęcia;
22) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
23) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
24) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
25) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez zakład pracy;
26) przestrzeganie statutu szkoły;
3. W ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej do zadań nauczycieli należy w
szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
4) niezwłoczne udzielanie uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem w przypadku stwierdzenia,
że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i informują o tym wychowawcę klasy;
5) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
6) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie
oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i
ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania

ucznia oraz planowania dalszych działań;
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
8) ocenianie efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i formułowanie wniosków
dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
9) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
4. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje
opiekę podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2) przestrzeganie zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych,
obowiązującej w szkole;
3) skrupulatne przestrzeganie i stosowanie przepisów i zarządzeń odnośnie bhp i p/poż., a także odbywanie
wymaganych szkoleń z tego zakresu;
4) pełnienie dyżurów w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły zgodnie z
regulaminem dyżurów;
5) przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowanie
prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych;
6) zapewnianie właściwego nadzoru i bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły
i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zapoznaniu uczniów z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności, zaopatrzeniu uczniów w
sprawny i odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej;
7) niezwłoczne przerwanie i wyprowadzanie z zagrożonych miejsc uczniów powierzonych opiece, jeżeli
stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
8) nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być
prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
9) ustalanie zasad korzystania z sali lekcyjnej;
10) nie pozostawianie uczniów podczas zajęć bez żadnej opieki;
11) kontrolowanie właściwych postaw uczniów w czasie zajęć. Korygowanie zauważonych błędów, dbanie
o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
12) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia - jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielanie mu pierwszej
pomocy przedmedycznej. O zaistniałej sytuacji powiadamianie dyrektora szkoły, rodziców/ prawnych
opiekunów ucznia;
§ 82 . 1. Nauczyciele mają prawo do:
1) wybrania programu nauczania, formułowania autorskich programów nauczania, jednakże wymagają
one zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną i organ prowadzący Szkołę;
2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach nauczania;
3) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami, z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego oceniania.
§ 83 . Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów;
2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę

oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie;
5. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych poleceń zleconych przez Dyrektora Szkoły,
związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.
6. Odpowiedzialność dyscyplinarna za uchybienie godności zawodu nauczyciela obejmuje wszystkich
nauczycieli począwszy od nauczycieli stażystów do dyplomowanych
Rozdział 3
Zadania wychowawców klas

§ 84.1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym
oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
1) uzasadnionego wniosku nauczyciela - wychowawcy,
2) przeniesienia nauczyciela,
3) długotrwałej nieobecności nauczyciela,
4) braku efektów w pracy wychowawczej,
5) na umotywowany wniosek Rady Rodziców, odnoszący się do konkretnych faktów, uzasadniających
jego złożenie. O swojej decyzji Dyrektor zawiadamia pisemnie Radę Rodziców.
4. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na dobór lub zmianę wychowawcy klasy poprzez
pisemnie umotywowany wniosek do Dyrektora Szkoły podpisany przez co najmniej 2/3 uczniów i rodziców
danego oddziału.
§ 85.1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do
życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy
uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich
potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny,
opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
rówieśnikami;

z

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych
spowodowanych trudnościami w nauce;
7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i

współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu
ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
10) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
11) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na
niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
12) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce, analizowanie wspólnie z
wychowankami, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie
dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym
uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć
szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną
ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych,
kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej
pomocy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie
samorządności i inicjatyw uczniowskich;
14) pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i
kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów
w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
15) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez
organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk,
wyjazdów na „ zielone szkoły”;
16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich
osobowości poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi,
opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi;
17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia
oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
18) współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie
opieki i pomocy materialnej uczniom;
19) planowanie i organizację wspólnie z uczniami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami różnych form
rozwijających uczniów i integrujących klasę;
20) ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
21) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień,
profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

podejmowanie

niezbędnych

działań

22) informowanie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach
bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania,
osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach
wychowawczych,
23) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego
kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania uczniom nagród i udzielania kar.
4. Wychowawca klasy wykonuje następujące czynności administracyjne dotyczące klasy i jest za te
czynności odpowiedzialny:
1) prowadzenie dziennika zajęć i arkuszy ocen,

2) sporządzanie opinii o uczniach,
3) wypisywanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły,
4) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zasad ustalania oceny zachowania,
5) prowadzenie dokumentacji w I etapie edukacyjnym, która wynika z wewnątrzszkolnego oceniania,

Rozdział 4
Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego / psychologa

§ 86.1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu
szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i
uzdolnień uczniów;
10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczoprofilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej;
12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych
wychowania;

porad w zakresie

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i
możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i
udział w pracach zespołów wychowawczych;
14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi
na rzecz dziecka i ucznia;
15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologicznopedagogicznych lub innych instytucji;
17) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych;
18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 5
Zadania i obowiązki logopedy

§87.1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy
oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w
zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 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 przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział 6
Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

§ 88. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz
pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla
danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

z uwzględnieniem

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

w zakresie zajęć

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;
8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;
9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela realizującego
zadania, o których mowa w ust. 1.
Rozdział 7
Pracownicy szkoły

§ 89. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom

ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym
stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących
się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów,
zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności
gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie
majątkowym.
§ 90. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.
§ 91 . W szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi działającymi w placówce. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza
własnoręcznym podpisem.
§ 92 . W szkole mogą działać zgodnie z przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub
innych pracowników szkoły.

DZIAŁ VI
UCZNIOWIE SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1

Obowiązek szkolny
Rozdział 1
Informacje ogólne
§ 93
1. Naukę w szkole odbywają dzieci objęte obowiązkiem szkolnym – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
szczegółowymi regulacjami prawnymi.
2. Naukę w szkole mogą odbywać także dzieci, które na wniosek rodziców zostały wcześniej przyjęte do szkoły –
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie szczegółowymi regulacjami prawnymi.
3.
Dokonując
podziału
na
oddziały
w
klasach
pierwszych
dyrektor
grupuje
dzieci
od najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.
4. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły dokonując
podziału
może
odstąpić
od
zasady,
o
której
mowa
w
ust.
4.
Może
to nastąpić w przypadkach:
1) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach;
2) dzieci są spokrewnione;
3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;
4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.;
5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.
§ 94. Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji stanowiącego odrębny od statutu
dokument.

Rozdział 2
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 95. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej, w szczególności:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi
przejawami patologii społecznej;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej i poziomu rozwoju,
3) ochrony i zdrowia poszanowania godności, przekonań i własności;
4) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
Szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób;
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów i wyboru zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
9) wnioskowania o uzasadnienie każdej oceny ustalonej przez nauczyciela;
10) otrzymywania informacji co do kryteriów na poszczególne oceny na zakończenie każdego roku nauki;
11) znajomości zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel w każdym roku nauki;
12) znajomości terminów i zakresu pisemnych sprawdzianów wiadomości, przyjmując, że w ciągu dnia może
odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;

13) pomocy w przypadku trudności w nauce;
14) nauki religii na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych;
15) nauczania indywidualnego w domu, w przypadku orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze
względu na stan zdrowia;
16) korzystania ze wsparcia psychologiczno – pedagogicznego na swój lub rodziców wniosek;
17) ochrony przed informacjami i materiałami szkodliwymi;
18) nauki szkolnej ukierunkowanej na rozwijanie w dziecku szacunku: do praw człowieka, dla jego rodziców,
tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka, z którego pochodzi, jak i dla
innych kultur;
19) nauki ukierunkowanej na rozwijanie w nim poszanowania dla środowiska naturalnego;
20) nauki szkolnej przygotowującej do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia
pokoju, tolerancji i przyjaźni między narodami;
21) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych księgozbioru biblioteki podczas zajęć
pozalekcyjnych;
22) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających
na terenie Szkoły;
23) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły na zasadach
określonych w statucie;
24) wypoczynku i wolnego czasu w czasie ferii, wakacji, przerw świątecznych oraz dni wolnych od zajęć
edukacyjnych.

§ 96.1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach
poszczególnych pracowni;
2) podporządkowywania się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli, Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły i zajęciach edukacyjnych;
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli innych pracowników
Szkoły oraz rodziców;
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
6) dbania o własne dobro, ład i porządek w Szkole;
7) dbania o honor i tradycje szkoły.
2. Uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego
zachowywania w ich trakcie, poprzez:
1) regularne, systematyczne i punktualne uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
wynikających z planu lekcji oraz zajęciach nieobowiązkowych na które rodzic lub prawny opiekun wyraził
pisemną zgodę – podczas planowanych zajęć uczeń ma zakaz opuszczania szkoły,
2) rzetelne przygotowywanie się do zajęć – odrabianie zadań domowych, przynoszenie podręczników, zeszytów i
przyborów szkolnych,
3) uzupełnianie przy pomocy i wsparciu nauczycieli braków wynikających z nieobecności na zajęciach w ciągu 2
tygodni od momentu powrotu do szkoły,
4) stosowanie się do poleceń nauczyciela,
5) aktywnego uczestniczenia na zajęciach,
6) dbania o kulturę słowa i zachowania,
7) dbania o ład i porządek wokół siebie,
8) przestrzegania elementarnych zasad i norm współżycia społecznego podczas:
a)
zajęć edukacyjnych,
b)
zajęć organizowanych poza terenem szkoły ( wycieczki, kino, muzeum…),
c)
przerw, zabaw,
9) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów,
10) zawiadamianie opiekunów prowadzących zajęcia (bądź Dyrektora Szkoły) o wypadku jaki zdarzył się na terenie
szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub poza jej terenem,

11) przeciwstawianie się przejawom agresji i używania wulgaryzmów.
3. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów poprzez:
1) pozdrawiania wszystkich pracowników szkoły,
2) używania form grzecznościowych na co dzień,
3) odnoszenia się do wszystkich pracowników szkoły z szacunkiem i kulturą,
4) taktownego uczestniczenie w dyskusjach,
5) kulturalnego zachowywanie się w miejscach publicznych,
6) przestrzegania zasad „fair play” – w grach, zabawach i zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły
i poza nią,
7) dbania o kulturę słowa i zachowania,
8) dotrzymywania zobowiązań.

4. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie:
1) rodzice lub prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecność ucznia do końca drugiego tygodnia miesiąca
następnego / za poprzedni miesiąc / w uzasadnionych przypadkach ( np. wizyta u lekarza) rodzic lub prawny
opiekun może zwolnić z części zajęć osobiście lub w formie pisemnej,
2) w przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w zajęciach nieobowiązkowych wymagana jest pisemna
informacja od rodzica lub prawnego opiekuna,
3) o przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium, szpitalu, przewlekła
choroba) rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani powiadomić wychowawcę w ciągu 3 dni,
4) jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie, wychowawca wyjaśnia przyczyny
nieobecności z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
5) informacja o częstej absencji uczniów jest przekazywana do pedagoga szkolnego, rodzice zostają wezwani do
szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności ucznia,
6) w przypadku braku współpracy rodziców (prawnymi opiekunami) z wychowawcą bądź pedagogiem szkoły (
tzn. w wypadku, gdy rodzic nie uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci do indywidualnego
spotkania, rozmowy z pedagogiem) rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym wezwanie dyrektora szkoły
zawierające stwierdzenie o zapewnienie przez dziecko obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do
szkoły
i informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym,
7) w sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie
egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji
administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie.
8)

w sytuacji gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor występuję do Sądu
Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziną dziecka ze względu utrudniania przez rodziców prawa dziecka do nauki.

5. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju do sytuacji.
a) strój galowy to: dla dziewcząt – biała bluzka oraz ciemna spódnica lub spodnie; dla chłopca – biała koszula
i ciemne spodnie. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz na
uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę,
b) strój sportowy obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego - zgodny z wymaganiami nauczycieli,
c) każdego ucznia obowiązuje zakaz stosowania makijażu, utleniania i farbowania włosów, malowania
paznokci,
d) uczesanie każdego ucznia powinno być estetyczne,
e) dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii.

6. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu dotyczącego korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych na terenie całej szkoły ( oprócz zajęć edukacyjnych, na których ich używanie
jest niezbędne do prowadzenia zajęć określonych przez nauczyciela).

7. W przypadku stwierdzenia . korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie
sprawdzania wiedzy i umiejętności, nauczyciel stwierdza niesamodzielność pracy i ustala ocenę niedostateczną.

8. Ucznia obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków oraz innych środków odurzających
i stosowania przemocy fizycznej.
9. Nie przestrzeganie obowiązujących zasad skutkuje niższą oceną z zachowania oraz karą zgodnie ze Statutem
Szkoły.
Rozdział 4
NAGRODY I KARY

§ 97. 1. Celem wyróżniania uczniów jest:
a) promowanie postaw społecznie pożądanych;
b) motywowanie do uczenia się i rozwoju własnych zainteresowań;
c) pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział w konkursach i zawodach oraz
zwrócenie uwagi na wartość rezultatów takich działań.
2. Sposobami wyróżniania uczniów są:
a) dyplomy i nagrody dla uczniów wzorowych;
b) dyplomy dla uczniów bardzo dobrych oraz ich rodziców;
c) listy gratulacyjne od dyrektora szkoły dla uczniów osiągających szczególne wyniki w konkursach pozaszkolnych;
d) zamieszczenie informacji o szczególnych osiągnięciach uczniów na internetowej stronie szkoły.
§ 98. Uczeń może otrzymać nagrody za:
1. Wyniki w nauce, w formie:
a) pochwały ustnej na forum klasy, szkoły,
b) nagrody książkowej (średnia ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania),
c) świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (od IV klasy, średnia ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo
dobra ocena zachowania),
2. Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, w formie:
a) dyplomu,
b) pucharu,
c) pochwały ustnej na forum klasy, szkoły,
d) nagrody rzeczowej,
e) ocena celującej z przedmiotu,
f) statuetki dla absolwenta.
3. Frekwencję ( 90% - 100% obecności), w formie:
a) pochwały ustnej na forum klasy, szkoły,
b) nagrody rzeczowej.
4. Działalność na rzecz szkoły i środowiska, w formie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dyplomu,
pochwały ustnej na forum klasy, szkoły,
nagrody rzeczowej,
listu pochwalnego dla rodziców,
nagrody dyrektora szkoły dla absolwenta,
statuetki dla absolwenta.

5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (np. udział w konkursach, zawodach, przeglądach), w formie:
a) udziału w dodatkowej imprezie, wycieczce itp.
b) nagrody rzeczowej,

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

dyplomu,
pucharu,
pochwały ustnej na forum klasy, szkoły,
dodatkowej oceny cząstkowej z przedmiotu,
listu pochwalnego dla rodziców,
nagrody dyrektora szkoły dla absolwenta,
statuetki dla absolwenta.

6. Pomoc innym (za dzielność i odwagę) w formie:
a)
b)
c)
d)

nagrody rzeczowej,
pochwały ustnej na forum klasy, szkoły,
listu pochwalnego dla rodziców,
statuetki.

§ 99. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela, wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego
lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
1. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców, sponsorów i organizatorów.

§ 100. W stosunku do ucznia mogą zostać zastosowane następujące kary::
1) Za używanie wulgarnych słów oraz aroganckie zachowanie w stosunku do uczniów, nauczycieli, pozostałych
pracowników szkoły, osób dorosłych:
a)
b)
c)
d)

powiadomienie przez wychowawców rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
zakaz korzystania ze „szczęśliwego numerka” przez 6 miesięcy,
obniżenie oceny z zachowania,
zakaz
uczestniczenia
w
imprezach
pozaszkolnych,
wycieczkach,
reprezentowanie
na zewnątrz.

szkoły

2) Za palenie tytoniu, przebywanie pod wpływem alkoholu lub odurzenia w szkole, na wycieczkach lub innych
imprezach szkolnych i poza szkołą:
a) powiadomienie przez wychowawców rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
b) obniżenie oceny zachowania,
c) powiadomienie policji,
d) przeniesienie ucznia do innej szkoły,
e) zakaz
uczestniczenia
na zewnątrz.

w

imprezach

pozaszkolnych,

wycieczkach,

reprezentowanie

szkoły

3). Za opuszczanie zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia, opuszczanie terenu szkoły podczas lekcji i przerw:
a)
b)
c)
d)

powiadomienie przez wychowawców rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
obniżenie oceny zachowania,
zakaz korzystania ze „szczęśliwego numerka” przez 6 miesięcy,
powiadomienie policji.

4) Za używanie, zajmowanie
(lub poza szkołą):

się

dystrybucją,

posiadanie

lub

przynoszenie

do

szkoły

narkotyków

a) powiadomienie przez wychowawców rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
b) obniżenie oceny zachowania,
c) powiadomienie policji,
d) zakaz
uczestniczenia
na zewnątrz,

w

imprezach

pozaszkolnych,

wycieczkach,

reprezentowanie

szkoły

e) przeniesienie ucznia do innej szkoły.
5). Za stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec uczniów:
a) powiadomienie przez wychowawców rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
b) obniżenie oceny zachowania,
c) powiadomienie policji,
d) zakaz
uczestniczenia
na zewnątrz.

w

imprezach

pozaszkolnych,

wycieczkach,

reprezentowanie

szkoły

6). Za niszczenie pomocy naukowych, sprzętu w budynku szkolnym, w autobusach szkolnych, niszczenie cudzej
własności:
a) zwrot kosztów naprawy lub równowartości ceny sprzętu przez rodziców
b) zobowiązanie do wykonania określonych prac na rzecz szkoły
c) obniżenie oceny z zachowania
7) Za kradzieże, wyłudzanie pieniędzy lub innych przedmiotów:
a)
b)
c)
d)

powiadomienie przez wychowawców rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
obniżenie oceny zachowania
powiadomienie policji
zakaz
uczestniczenia
w
imprezach
pozaszkolnych,
wycieczkach,
na zewnątrz.

reprezentowanie

szkoły

8) Za wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i życiu społeczności uczniowskiej i
pracowników szkoły:
a) powiadomienie przez wychowawców rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
b) obniżenie oceny zachowania
c) powiadomienie policji
d) zakaz
uczestniczenia
na zewnątrz.

w

imprezach

pozaszkolnych,

wycieczkach,

reprezentowanie

szkoły

§. 101. 1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły
za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków, a w szczególności:
a) nieprzestrzeganie postanowień Statutu,
b) otrzymanie po raz drugi najniższej oceny zachowania,
c) udowodnienie przez odpowiednie organy popełnienie czynu zabronionego,
d) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem
narkotyków bądź innych środków odurzających.
2. Dyrektor może odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły, za poręczeniem właściwego
zachowania ucznia, udzielonego przez nauczyciela, wychowawcę lub Samorząd Uczniowski.
§ 102. Kary nakłada wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły.

§ 103. 1. Zastosowania kara powinna być adekwatna do popełnionego czynu.
2. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

§ 104. O nagannym zachowaniu i nałożonej karze wychowawca klasy pisemnie informuje rodziców
lub prawnych opiekunów ucznia.

§ 105. 1. Od kary nałożonej przez nauczyciela, wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.
2. Odwołanie może wnieść na
od uzyskania informacji o ukaraniu.

piśmie

uczeń

za

pośrednictwem

rodziców

w

terminie

7

dni

3. Odwołanie rozpatruje w ciągu 14 dni, od dnia wpłynięcia wniosku 3 osobowa komisja powołana przez
Dyrektora w składzie ustalanym wg potrzeby. W skład komisji mogą wejść: wychowawca klasy, przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia.
4. Komisja po przeanalizowaniu sprawy przedstawia swoją opinię,
5. Komisja po przeanalizowaniu sprawy przedstawia poropozycję :
a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, lub
b) odwołać karę, lub
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
6. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej jednak niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska
poręczenie samorządu klasowego, Samorządu o czym informuje się ucznia na piśmie.

§ 106. Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący w obronie praw uczniowskich
mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.

DZIAŁ VII
ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
ROZDZIAŁ 1
INFORMACJE OGÓLNE
§ 107.1. 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. 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 / prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem
zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
2) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowania o nim uczniów i rodziców / prawnych opiekunów;
3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w
szkole;
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom informacji o postępach i
trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela.
8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 108. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców / opiekunów prawnych;
2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią
arytmetyczną ocen cząstkowych;
3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice / prawni opiekunowie znają kryteria oceniania, zakres materiału
z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i
dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową
ewaluację.

ROZDZIAŁ 2
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCY W PROCESIE OCENIANIA UCZNIÓW

§ 109. 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / prawnych
opiekunów 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 / prawnych
opiekunów o:
1) 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 w formie ustnej na pierwszym
zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; potwierdzeniem jest wpis do dziennika lekcyjnego, zapis w protokole
z zebrania z rodzicami.
§ 110. 1. 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.
2. 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.
§ 111. Nauczyciel przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i
muzyki w szczególności bierze 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.

ROZDZIAŁ 3

OCENY SZKOLNE
§ 112W 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 danego przedmiotu/danej dziedziny. .
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 i konkursów
uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie
programowo najwyższej.
§ 113.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. Każda ocena z ustnych, pisemnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu
do dziennika lekcyjnego bezpośrednio po jej ustaleniu, uzasadnieniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.
3. Sprawdzone, ocenione i uzasadnione prace kontrolne, a także inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i
umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych i wpisywane są do dziennika
lekcyjnego.
4. Nauczyciel na prośbę ucznia wpisuje oceny w zeszycie szkolnym ucznia.
5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie
uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych. Ma także na celu pomoc w nauce poprzez wskazanie, co uczeń
robi dobrze, co i w jaki sposób wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
6. Rodzice/prawni opiekunowie sprawdzone i poprawione pisemne prace swoich dzieci otrzymują do wglądu:
1) na zebraniach ogólnych;
2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

7. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego.
§ 114 1. W klasach I-III szkoły podstawowej:
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi z wyjątkiem j. obcego i
religii;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi z wyjątkiem j. obcego i religii;
§ 115 1. Od klasy IV szkoły podstawowej, roczne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala
się w stopniach według następującej 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, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 6.
§ 116 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się
według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;

5) nieodpowiednie;
6) naganne.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
§ 117 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
1) prace pisemne:
a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia
obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału,
b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia z 3 ostatnich lekcji, może być
niezapowiedziana,
c) referaty,
d) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,
e) zadania domowe;
2) wypowiedzi ustne:
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
b) wystąpienia (prezentacje),
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji;
3) sprawdziany praktyczne;
4) testy sprawnościowe;
5) projekty grupowe;
6) wyniki pracy w grupach;
7) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. prace plastyczne i techniczne, modele, albumy, zielniki,
prezentacje Power Point, plakaty, itp.;
8) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,
9) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.).
.
ROZDZIAŁ 4

SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH NA I ETAPIE EDUKACYJNYM
/ klasy I-III /
§ 118 W klasach I-III stosuje się następujące kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych:
1) Wstępną ocenę rozwoju ucznia i jego możliwości, która:
a) dokonywana jest do 30 września ;
b) dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno- emocjonalnego
ucznia oraz o poziomie rozwoju funkcji poznawczo- motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji
szkolnej;
c) stanowi podstawę do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego każdemu uczniowi
maksymalny rozwój.

2). Bieżącą ocenę rozwoju ucznia i jego możliwości, która ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie
uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń
robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.3). Osiągnięcia w zakresie czytania,
wypowiadania się, recytacji, prezentacji i aktywności na zajęciach, notowane są w zeszycie w postaci punktów.
4). Ocena z języka angielskiego i religii lub etyki wystawiana jest za pomocą stopni
wewnątrzszkolnym ocenianiem obowiązującym w szkole

od 1 do 6 zgodnie z

§ 119. 1. Ocena bieżąca, o której mowa w § 118 pkt 2:
1) odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;
2) polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach;
3) to słowna lub pisemna (w zeszycie lub na karcie pracy) ocena motywująca do aktywności i wysiłku,
wyraźnie wskazująca osiągnięcia;
4) analiza sprawdzianów kontrolujących opanowanie umiejętności językowych, matematycznych,
przyrodniczych;
5) postępy i osiągnięcia uczniów nauczyciel zapisuje systematycznie w dzienniku szkolnym w postaci
punktów w skali 0 – 6, dopuszczalne są znaki „+" lub „-" przy punktach od 1 do 5.
2. Wprowadza się następujące kryteria punktacji:
1) 6 punktów - otrzymuje uczeń, który:
a)
b)
c)
2)
a)
b)

3)
a)
b)
4)
a)
b)
5)
a)
b)
6)
a)
b)
7)

posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
z programu nauczania danej klasy;
osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
5 punktów - otrzymuje uczeń, który:
▪ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
▪ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i
praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i
problemów w nowych sytuacjach.
4 punkty - otrzymuje uczeń, który:
▪ nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na
poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym;
▪ poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
3 punkty - otrzymuje uczeń, który:
▪ opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie
przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym;
▪ rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
2 punkty - otrzymuje uczeń, który:
▪ ma braki w opanowaniu minimum programowego, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia
minimalnej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
▪ rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, najczęściej z pomocą
nauczyciela.
1 punkt - otrzymuje uczeń, który:
▪ nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej
klasie;
▪ nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
0 punktów - otrzymuje uczeń w sytuacji, gdy:

nie wykonuje i nie podejmuje prób rozwiązania (wykonania) zadania.
§ 120. 1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.

2. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. Jeśli uczeń nie
uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z
przedmiotu należy wstawić kreskę, bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na
zajęcia religii i zajęcia etyki, oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć.
§ 121 W szkole obowiązują następujące zasady zwolnień z lekcji wychowania fizycznego i informatyki:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel
wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia
oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.
2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej
opinii.
3) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
§ 122. 1. Śródroczna ocena podsumowująco - klasyfikacyjna ma formę opisową, z wyjątkiem: oceny z religii i języków
obcych.

§ 123. 1. Roczna ocena opisowa
wyrażona jest na piśmie na koniec roku szkolnego w formie świadectwa szkolnego. Zawiera informacje o osiągnięciach
ucznia w danym roku szkolnym w zakresie:
1) osiągnięć edukacyjnych (mówienie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, przyrodnicze, artystycznotechniczne, motoryczno-zdrowotne);
2) zachowania;
3) szczególnych osiągnięć.

2. Informacja o rocznej ocenie opisowej umieszczona w dzienniku lekcyjnym jest kserokopią oceny z arkusza ocen,
jest podpisana przez wychowawcę.
§ 124. Po zakończeniu I etapu kształcenia (klasa III) następuje sprawdzenie za pomocą testu poziomu kompetencji
zawartych w podstawie programowej.
§ 125. 1. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia lub jego stanem zdrowia, rada
pedagogiczna na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców, po
zasięgnięciu opinii wychowawcy, może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III.
3. W klasach I – III informacje o przewidywanej ocenie rocznej rodzice otrzymują w formie ustnej na podstawie
zapisów w dzienniku, zapisów w zeszycie kontaktu na zebraniu rodziców, które odbywa się najpóźniej miesiąc przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ 5
SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH NA II ETAPIE EDUKACYJNYM
/ klasy IV - VIII /

§ 126 1. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów nauczyciel prowadzi systematycznie, rozkładając je
równomiernie na cały okres nauki w danej klasie i etapie nauczania, w różnych formach oraz warunkach
zapewniających obiektywność oceny.
2. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia.

§ 1271. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
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 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,
c)

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

2. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.
3. 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.
4. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 128 1. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym oraz w
dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

2. 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, dop, ndst.
3. W ocenianiu bieżącym przy ocenach od 2 do 5 stosować można znak „+” i „–”,.
4. W przypadku wykazania się przez ucznia wiedzą i umiejętnościami w czasie zajęć edukacyjnych, nauczyciel
nagradza znakiem „+” w dzienniku lekcyjnym; może być, za zgodą ucznia, przeliczany w następujący sposób:
1)
2)
3)

5 (+++++) – ocena bardzo dobra
4 (++++) – ocena dobra,
3 (+++) – ocena dostateczna,

5. Ocena zadania domowego może być wyrażona znakiem „+ lub -”;
6. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
7. W dzienniku lekcyjnym stosuje się następujące oznaczenia:
1) np – brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, nieprzygotowanie ucznia do zajęć;
2) bs – brak stroju gimnastycznego;
3) bp – brak pracy plastycznej;
4) zw – zwolnienie od lekarza, rodziców (prawnych opiekunów);
5) K – kartkówka;
6) S – sprawdzian;
7) odp – odpowiedź;
8) A – aktywność;
9) Zd. – zadanie domowe.
10) b.zd. – brak zadania domowego
11) 0 lub „-„ oznacza, iż uczeń był nieobecny podczas sprawdzianu/kartkówki lub sprawdzania przez nauczyciela
przygotowania ucznia do lekcji

8. Osiągnięcia ucznia zapisywane w postaci punktowej przekładają się na następujące stopnie .
1)
100%
89% - 99%
75% - 88%

na sprawdzianach:
- celujący
- bardzo dobry
- dobry

50% - 74%
30% - 49%
0% - 29%
2)

- dostateczny
- dopuszczający
- niedostateczny
na kartkówkach

95%
75%
50%
30%
0%

- 100% - 94% - 74% - 49% - 29% -

bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

§ 1291. W ciągu każdego półrocza uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny cząstkowe z danego
przedmiotu realizowanego 1 - 2 razy w tygodniu, a z pozostałych przedmiotów proporcjonalnie do częstotliwości zajęć
więcej ocen.
2. Oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale
prowadzącego określone zajęcia.
3. Uczeń, który brał udział w konkursach na etapie rejonowym, wojewódzkim otrzymuje dodatkową cząstkową
ocenę celującą.
§ 130 Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić ustnie przed lekcją nauczycielowi nieprzygotowanie
z przedmiotu realizowanego 1 lub 2 razy w tygodniu, a trzykrotnie z przedmiotu realizowanego 3-5 razy w tygodniu i
nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania z zajęć, na których odbywają
się zapowiedziane kartkówki, sprawdziany / prace klasowe.
§ 131.1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy ostatnich trzech lekcji
i ma rangę oceny z odpowiedzi.

2. Nauczyciel ma prawo do stosowania kartkówki bez uprzedzenia o niej uczniów, gdyż nie różni się ona od
bieżącego ustnego kontrolowania przygotowania się uczniów.
3. Czas trwania kartkówek od 5 do 15 minut.
4. Uczeń może poprawiać oceny z kartkówek do tygodnia od dnia otrzymania oceny.
5. Przy poprawianiu kartkówek zakres materiału i kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest
wpisywana do dziennika.
6. Uczeń, który nie poprawił oceny w przewidzianym terminie traci prawo do następnych poprawek.
7. Uczeń może nie pisać kartkówki, jeśli był nieobecny w szkole dłużej niż 3 dni.
§ 132 1. Sprawdzian/praca klasowa to pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres
materiału.

2. Nauczyciel określa termin sprawdzianu / pracy klasowej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i
dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku lekcyjnym.

3. Zmiana termu sprawdzianu/pracy klasowej jest dopuszczalna tylko z ważnych powodów.
4. Uczeń nie może mieć więcej niż 3 sprawdziany /prace klasowe w ciągu tygodnia i nie więcej niż 1 w ciągu
dnia.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela termin sprawdzianu / pracy klasowej jest ustalany po konsultacji
z innymi nauczycielami.

6. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian / pracę klasową z przyczyn losowych lub choroby to powinien napisać ją w
terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.

7. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu / pracy klasowej nauczyciel
udziela uczniowi informacji o sposobach uzupełnienia wiedzy i ustala wspólnie z uczniem termin poprawy.
8. Uczeń powinien poprawić ocenę ze sprawdzianu / pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia oddania
sprawdzonych prac, za wyjątkiem sytuacji l
9. Przy poprawianiu sprawdzianu / pracy klasowej lub pisaniu w drugim terminie zakres materiału i kryteria
ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika.

10. Uczeń, który nie poprawił oceny w przewidzianym terminie traci prawo do następnych poprawek.
11. Uczeń może nie pisać sprawdzianów / prac klasowych, jeśli był nieobecny w szkole minimum jeden tydzień
.

12. Ucieczka ze sprawdzianu / pracy klasowej przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie
pisemnej i jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
§ 133 Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się sprawdzianów i kartkówek
bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej /wyjeździe.
§ 134 Nauczyciel ma obowiązek ocenić i podać do wiadomości ocenę z kartkówki, pracy klasowej w ciągu
dwóch tygodni. Wyjątkiem od zasady są referaty i prace z j. polskiego, które oceniane są w terminie trzech tygodni.
§ 135Nie zadaje się zadań domowych na okres przerw świątecznych i ferii oraz na weekend z wyjątkiem
sytuacji, gdy zajęcia z danego przedmiotu odbywają się w piątek i poniedziałek .

§ 136.1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć
lekcyjnych w danym roku szkolnym.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
5. Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom
/prawnym opiekunom/ informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce dziecka np. zachowanie, oceny z
odpowiedzi ustnych, sprawdzianów, prac klasowych, i inne ...).
6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, powiadamiają ucznia, o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć
edukacyjnych w tym o ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu, a wychowawca informuje na druku szkolnym
rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych w tym o ocenach niedostatecznych lub
nieklasyfikowaniu, o przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania.
7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele wpisują w
dziennikach wszystkie przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz przewidywane oceny
zachowania.
ROZDZIAŁ 6
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA
KLASYFIKACYJNA Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNA OCENA
KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA

§ 137. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:
1. Rodzic (prawny opiekun) ucznia może najpóźniej drugiego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu
wystawienia wszystkich, przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych złożyć pisemny wniosek do dyrektora
szkoły o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych pod następującymi
warunkami:
1) złożony wniosek musi zawierać informację o jaką ocenę uczeń się ubiega oraz uzasadnienie;
2) wniosek może zostać rozpatrzony wyłącznie wtedy, gdy uczeń ma co najwyżej 1 godzinę nieusprawiedliwioną z
przedmiotu, pisał wszystkie sprawdziany przewidziane w planie nauczania, a sprawdziany, których nie pisał z powodu
usprawiedliwionej nieobecności uzupełnił w terminie ustalonym z nauczycielem.
3) Wiedza ucznia jest sprawdzana przez komisję złożoną z dwóch nauczycieli, wskazanych przez dyrektora, tych
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, zgodnie z kryteriami i zasadami oceniania określonymi w programie
nauczania przedmiotu, ustalona w wyniku testu kontrolnego ocena jest ostateczna.

4) Dokumentację w postaci rozwiązanego przez ucznia testu kontrolnego wraz z oceną i podpisami komisji dołącza się
do akt szkoły co stanowić będzie udokumentowanie podstawy zmiany oceny w dzienniku lekcyjnym i przechowuje się
do czasu ukończenia przez ucznia szkoły.
5) Cała procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych musi
zakończyć się na dzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2. Rodzic (prawny opiekun) ucznia ma prawo złożyć pisemny wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny
zachowania, jeżeli jego zdaniem i zdaniem ucznia ocena roczna jest zaniżona, wniosek należy złożyć najpóźniej
drugiego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wystawienia przewidywanej rocznej oceny zachowania
pod następującymi warunkami:
1) wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może złożyć rodzic (prawny
opiekun) ucznia wyłącznie w sytuacji, gdy uczeń w ciągu roku szkolnego przestrzegał obowiązków wynikających ze
Statutu Szkoły;
2) podwyższenie oceny może a nastąpić tylko o jedną ocenę (zgodnie ze skalą ocen zachowania);
3) wniosek wraz z uzasadnieniem ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny zachowania rozpatruje komisja powołana
przez dyrektora szkoły. Po przeanalizowaniu wniosku komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub podwyższeniu oceny. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
przewodniczącego. Swoją decyzję zespół wpisuje na wniosku ucznia, wszyscy członkowie składają swoje
podpisy oraz wpisuje się datę przeprowadzenia głosowania. Tak ustalona ocena jest ostateczna;
4) wniosek o podwyższenie rocznej oceny zachowania bez podania uzasadnienia nie będzie rozpatrywany;
5) dokumentację w postaci wniosku rodzica ( prawnego opiekuna) ucznia wraz z informacją komisji przekazuje się do
akt szkoły co stanowić będzie udokumentowanie podstawy zmiany oceny w dzienniku lekcyjnymi przechowuje się do
czasu ukończenia przez ucznia szkoły;
6) przewidywana ocena zachowania może zostać zmieniona jeżeli szkoła pozyska dodatkowe informacje o drastycznym
naruszaniu praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły;
7) cała procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania musi
zakończyć się na tydzień przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej z wyjątkiem nadzwyczajnego posiedzenia
komisji powołanej na wniosek dyrektora szkoły w związku z zachowaniem ucznia, który w sposób ewidentny
i drastyczny złamał obowiązujące w szkole zasady wynikające z postanowień Statutu, w zakresie obowiązków ucznia.

ROZDZIAŁ 7
TRYB OCENIANIA ZACHOWANIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM / klasy I-III

§ 138.1. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową ustaloną na podstawie Karty obserwacji
zachowania ucznia, w której bierze się pod uwagę:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia;
zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią (przestrzeganie zasad);
zagrożenia wynikające z zachowania innych (znajomość, orientacja);
sytuacje zagrożenia i urazy (umiejętność szukania pomocy);
higiena i kultura osobista (dbanie o czystość, własny wygląd, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania,
życzliwość, uprzejmość, szanowanie godności innych);
współdziałanie w grupie (zgodność, umiejętność współpracy, cechy przywódcze, podporządkowywanie się,
odpowiedzialność, pomoc innym);
negatywne emocje (uzewnętrznianie, ujawnianie, opanowanie);
pozytywne emocje (ujawnianie, rozwijanie);
stosunek do obowiązków szkolnych;
uczęszczanie na zajęcia szkolne (systematyczność, punktualność)*;
przygotowanie do zajęć;
odrabianie zadań domowych (systematyczność)*;
udział w życiu klasy i szkoły (aktywność na zajęciach, udział w akcjach charytatywnych …);
poszanowanie mienia osobistego i szkolnego (dbałość o nie, posiadanie przyborów szkolnych);

§ 138.2. Przy każdym punkcie można postawić:
1)
2)
3)
4)

Znak +
zawsze (przestrzega, zna, współdziała, jest przygotowany, punktualny, aktywny)
Znak 0 - czasami
Znak nie (przestrzega j.w.)
dopuszcza się wpisywanie/ w rubryki/ ilości spóźnień i braków zadań.

ROZDIAŁ 8
TRYB OCENIANIA ZACHOWANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM / klasy IV - VIII

§ 139.1. W klasach IV – VIII obowiązują zasady punktowego systemu oceniania zachowania ucznia.
2. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez całe półrocze zgodnie z
zasadami przyznawania punktów:
System przyznawania punktów z zachowania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w
Luboszycach
A.

ZACHOWANIA POZYTYWNE

1.

100% frekwencji w miesiącu na zajęciach dydaktycznych

2.

praca w kołach zainteresowań, udział w zajęciach
pozalekcyjnych (uczestnictwo musi być udokumentowane,
wymagana frekwencja:
75%,
50%

3.

wypełnianie obowiązków w samorządzie klasowym

+ 30

raz w półroczu

4.

wypełnianie obowiązków w samorządzie szkolnym

+ 30

raz w półroczu

5.

współorganizowanie uroczystości i innych imprez szkolnych

+ 10

każdorazowo

6.

okolicznościowe reprezentowanie szkoły poza jej murami

+ 10

każdorazowo

7.

8.

9.

10.

inicjowanie działań i ich realizacja na rzecz klasy i szkoły
( w zależności od rangi działań):
• klasa + 10
• poziom edukacyjny + 20
• szkoła + 30
udział w konkursach przedmiotowych – kuratoryjnych:
• etap szkolny
• etap rejonowy/gminny
• etap wojewódzki
• laureat
udział w konkursach artystycznych, sportowych i innych:
•etap szkolny
•etap rejonowy /powiatowy
•etap wojewódzki
•etap ogólnopolski
• za zajęcie znaczącego miejsca w konkursie ogólnopolskim
udział w projektach, programach, konkursach
organizowanych na terenie szkoły

+ 10

raz na miesiąc

za każde koło
raz w półroczu

+ 20
+ 10

+ 10

- +30

każdorazowo

każdorazowo
+ 15
+ 30
+ 50
+ 100

uwaga: wpisu
dokonuje
nauczyciel
prowadzący

każdorazowo
+ 15
+ 20
+ 40
+ 40
+ 100

uwaga: wpisu
dokonuje
nauczyciel
prowadzący

+ 5 - +20

raz w półroczu

za każdy projekt

11.

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
prezentowanie zachowań godnych naśladowania
np. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, pomoc
koleżeńska

+20

raz w półroczu

12.

brak negatywnych uwag w dzienniku

+ 20

raz w półroczu

13.

odpowiedni strój biała bluzka/koszula i czarna/granatowa
spódnica/spodnie) na uroczystościach szkolnych , apelach,
egzaminach, konkursach)

+5

każdorazowo
każdorazowo

14.

przynoszenie rzeczy na różnego rodzaju zbiórki
organizowane w szkole np. fanty lub karmę dla zwierząt

+5

15.

praca w wolontariacie

+5

-

+10

za każdy
przedmiot

wpisu dokonuje
nauczyciel
organizujący
zbiórkę

raz w półroczu
-

+20
wpisu dokonuje

nauczyciel
prowadzący

16.

B.

+5

każdorazowo

ZACHOWANIA NEGATYWNE
Ilość punktów

Częstotliwość
oceniania

1. przeszkadzanie na lekcji

-5

każdorazowo

i niewykonywanie zarządzeń oraz poleceń
2. nieprzestrzeganie
dyrektora i nauczycieli

-5

każdorazowo

3. jedzenie i picie na lekcji, żucie gumy

-5

każdorazowo

4. wulgarne słownictwo

-20

każdorazowo

Zachowanie uczniów

L.p

5.

6.

7.

zachowanie ucznia - kulturalne i odpowiednie do sytuacji

•

zaśmiecanie otoczenia,

•

pozostawienie klasy w nieładzie po lekcji
(odpowiedzialni są dyżurni)

aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły, w szkole i poza nią np. podczas wyjazdów (
np. niewłaściwe komentarze, gesty, wydawanie obraźliwych
odgłosów)

-5
każdorazowo
każdorazowo
-5

-20

każdorazowo

- 20

każdorazowo

umyślne zniszczenie cudzej własności

- 20

każdorazowo

noszenie w szkole czapki, chusty, kaptura; przynoszenie kurtek na
zajęcia edukacyjne

-5

okłamanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły

- 10

każdorazowo

fałszowanie dokumentów, usprawiedliwień, niszczenie
dokumentów

-20

każdorazowo

-5

każdorazowo

-5

każdorazowo

-5

każdorazowo

- 25

raz w półroczu

umyślne niszczenie mienia szkoły, zabrudzenie np. niszczenie
stolików lekcyjnych, krzeseł, szafek w szatni, sprzętu sportowego
pisanie po ścianach, ławkach, w toaletach, itp.
( oprócz pokrycia kosztów naprawy )

8.
9.
10.
11.

każdorazowo

strój oraz wygląd niezgodny z regulaminem szkoły w czasie zajęć
edukacyjnych:
•

odsłonięte części ciała (biust, brzuch)

•

pomalowane paznokcie

•

makijaż

12.

•

zafarbowane włosy

samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub
lekcji, ucieczka z lekcji oraz samowolne oddalanie się od grupy w
czasie zorganizowanego wyjścia

-20

14.

używanie telefonów komórkowych, sprzętu grającego na terenie
szkoły.

- 35

15.

niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań
( np. brak zgody od rodzica,)

- 10

każdorazowo

uczestniczenie w sytuacjach lub stwarzanie sytuacji
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, zastraszanie,
naśmiewanie się, szydzenie, przemoc psychiczna i fizyczna,
agresja w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych
pracowników szkoły

- 30

każdorazowo

prowokowanie wyżej wymienionych sytuacji

-30

każdorazowo

wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i
życiu oraz ( lub) ich używanie

- 30

każdorazowo

picie alkoholu/zażywanie narkotyków/ dopalaczy

- 100

każdorazowo

palenie papierosów / e papierosów

- 50

każdorazowo

- 30

każdorazowo

-100

każdorazowo

posiadanie papierosów

- 50

każdorazowo

wyłudzanie pieniędzy, towarzyszenie w wyłudzaniu pieniędzy

- 50

każdorazowo

kradzież, udział w kradzieży

- 50

każdorazowo

przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie, które
naruszają wolność człowieka i jego dobra osobiste, nagrywanie
filmów, publikowanie na stronach www – bez zgody
zainteresowanego , robienie zdjęć, ich publikowanie,
szkalowanie, oczernianie, wyzywanie (maile, listy, sms-y,
podburzanie do negatywnych zachowań ).

- 50

każdorazowo

Samowolne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć
lekcyjnych

-20 za każdą
godzinę

każdorazowo

•

spóźnienie na lekcję

-5 za każde
spóźnienie

•

aroganckie wyjście z lekcji bez pozwolenia nauczyciela

-30

każdorazowo

niestosowne zachowanie się w miejscach publicznych

- 10

każdorazowo

nieusprawiedliwione nieobecności (brak usprawiedliwienia od
rodziców do 2 tygodni )

-1

za każdą
nieusprawiedliwio
ną godzinę

13.

16.

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

25.

towarzyszenie osobom pijącym/zażywającym
narkotyki/odurzającym się/palącym papierosy na terenie szkoły i
poza nią
wnoszenie na teren szkoły alkoholu/narkotyków, innych używek

•

26.

27.
28.

każdorazowo
każdorazowo

każdorazowo

3. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 200 punktów, co jest równowartością oceny dobrej z
zachowania. W ciągu danego semestru swoim zachowaniem, uczeń przyczynia się do zwiększenia lub
zmniejszenia liczby punktów, a tym samym uzyskania odpowiedniej oceny zachowania.
4. Zachowanie w postaci punktowej przeliczane jest według skali:
• 400 i więcej - wzorowe
• 300 – 399 - bardzo dobre

•
•
•
•

200 – 299 - dobre
100 – 199 - poprawne
0 – 99 - nieodpowiednie
punkty ujemne - naganne

z uwzględnieniem następujących zasad:
1. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż
„nieodpowiednia”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru.
2. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej
niż „poprawna”, bez względu na ilość punktów.
3. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w semestrze posiada na koncie 50 pkt. ujemnych.
4. Uczeń posiadający w semestrze 75 pkt. ujemnych nie może mieć sprawowania bardzo dobrego.
5. Uczeń posiadający w semestrze 100 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania dobrego.
6. Uczeń, któremu udowodniono picie alkoholu/zażywanie narkotyków lub wnoszenie na teren
szkoły wymienionych wcześniej używek, otrzymuje naganę dyrektora szkoły oraz nie może
otrzymać zachowania wyższego niż ,,nieodpowiednie”, nawet w przypadku dużej ilości punktów.
5. Pod koniec I półrocza punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel – wychowawca zamienia na
odpowiednią ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego półrocza uczeń otrzymuje znowu 200 punktów.
Pod koniec II półrocza zliczone zostają punkty za zachowanie w II półroczu.
6. Zakładając, że ocena wzorowa odpowiada 6, bardzo dobra 5, dobra 4, poprawna 3, nieodpowiednia 2 a
naganna 1, roczną ocenę z zachowania wylicza się jako średnią z ocenę za I i II półrocze. W przypadku, gdy
uczeń za II półrocze uzyskał wyższą ocenę niż za I, wychowawca może zaokrąglić ocenę roczną do góry, w
przeciwnym wypadku w dół.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
8. Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec I półrocza i na koniec
roku szkolnego.
9. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ostatecznie ustala wychowawca na podstawie uzyskanej przez ucznia
liczby punktów, po zasięgnięciu opinii zespołu uczniowskiego rozumianej jako opinii uczniów danej klasy,
sformułowanej w toku dyskusji oraz opinii rady pedagogicznej.
10. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi odnośnie zachowania uczniów
do wychowawcy lub innego nauczyciela.
§ 140.1.W sytuacji, gdy uczeń dokona znacznego przekroczenia regulaminu szkoły po ustalonej ocenie z
zachowania Rada Pedagogiczna może obniżyć mu ocenę uzasadniając ją i powiadamiając o tym fakcie
rodziców / prawnych opiekunów po swoim posiedzeniu.
2. Ustalona w tym trybie ocena z zachowania jest ostateczna.
§ 141. 1. Uczeń lub jego Rodzic / prawni opiekunowie mogą wnieść do Dyrektora Szkoły zastrzeżenia na
piśmie, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły postępuje zgodnie z Trybem
odwoławczym zawartym w rozdziale 17 statutu.

ROZDZIAŁ 9
SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH NA II ETAPIE EDUKACYJNYM
(KLASY IV-VII)
§ 143 1. Uczeń klas IV-VIII podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej,
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – w styczniu.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje
się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne
zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
8. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla
niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi
lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
§ 144. 1. 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 (jeśli dotyczy),
otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także
roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w
realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być
promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio klasę.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę
klasyfikacyjną

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której
dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
8. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
§ 145 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest
klasyfikacja.
2. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany zgodnie z trybem zawartym w rozdziale 10 statutu.
2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo
"nieklasyfikowana".

§ 146 1. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz
2) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach
programowo niższych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
3. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
4. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu
ósmoklasisty.
5. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły
podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
6. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna,
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
7. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
§ 147. O osiągnięciach i postępach w nauce, zachowaniu uczniowie i ich rodzice / prawni opiekunowie są
informowani na zebraniach ogólnych, konsultacjach indywidualnych ustnie, pisemnie na opracowanych drukach
szkolnych.

ROZDZIAŁ 10
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 148.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest
klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego
rodziców / prawnych opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego.
W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy wyższej lub nie kończy szkoły.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok
lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą nie przystępuje egzaminów klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§ 149.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
4.Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań
powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen stosowanych w szkole.
5. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń był nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności lub był nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności i ma zgodę rady pedagogicznej
oraz gdy uczeń realizuje indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Egzamin klasyfikacyjny, w przypadku gdy uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych,
z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
7. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
8. Z 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 przeprowadzającej egzamin;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie
ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 11
EGZAMIN POPRAWKOWY
§ 150 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę
klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego
z tych zajęć.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
5. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności
pytań powinien dostosowany do skali ocen stosowanych w szkole. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel
dostosowywał wymagania edukacyjne podczas zajęć lekcyjnych, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać
możliwości psychofizyczne ucznia.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,
techniki, informatyki i wychowania fizycznego z których ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
§ 151 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek komisji
2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład
komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
3. Z egzaminu poprawkowego 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;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
4. 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.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, i
powtarza odpowiednio klasę.
6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
7. 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,
8. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.9.
9. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 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.
10. 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 § 149 ust. 4, 6, 7, 8. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.

DZIAŁ VIII
CEREMONIAŁ SZKOLNY
§ 152. 1. Szkoła posiada następujące symbole szkolne:
1) Hymn;
2) Sztandar szkoły;
3) Godło/logo szkoły.
2. Treść hymnu zawarta jest w załączniku do niniejszego statutu.
3. Sztandar szkoły uczestniczy w uroczystościach szkolnych i poza nią podczas reprezentowania szkoły. W skład
pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wybrani przez radę pedagogiczną (3 osobowy skład podstawowy oraz 3
osobowy skład rezerwowy).
4. Godło/ Logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach
tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.
§ 153. Ustala się następujące dni, w których szkoła dekoruje budynek flagami państwowymi:
1) święta i uroczystości państwowe,
2) Dzień Edukacji Narodowej,
3) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
§ 154. Szkoła prowadzi stronę internetową.
§ 155. Święto Patrona Szkoły ustala się na dzień 7 czerwca.

DZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 156. 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
ustawą o systemie oświaty, postanowieniami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy
o systemie oświaty.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 157. 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.
3. Dyrektor szkoły opracowuje tekst jednolity statutu.
4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za udostępnienie go społeczności
szkolnej.
§ 158. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.

§ 159. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks.
Jana Bosko .

§ 160. Statut Szkoły został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji w porozumieniu z Radą
Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim Szkoły uchwałą:
Rady Pedagogicznej nr 19/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
Rady Rodziców z dnia 30 listopada 2017 r.
Rady Samorządu Uczniowskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

DZIAŁ X
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 160 Sprawy uczniów oddziałów gimnazjalnych reguluje Statut Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Biadaczu włączonego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach.

