STATUT SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W DARGINI

Na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z
późn. zm.);
4) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z
późn. zm.);
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 1611);
7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649);
8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
9) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad
techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.
U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 poz. 1591);
14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
16) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2017 poz. 1646);
17) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 poz. 1635);
18) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 poz. 1616);
19) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
20) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263);
21) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie
warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017
poz. 1578);
22) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego
typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
23) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych

państw (Dz. U. z 2017 roku poz. 1634);
24) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 poz. 1627);
25) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 201
7 r. poz. 1512).

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Szkoła Podstawowa w Dargini, zwany dalej ―Szkołą‖ działa na podstawie Ustawy Prawo
Oświatowe i rozporządzeń.
2. Szkoła posiada swą siedzibę w Dargini w budynku nr 47.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska w Bobolicach.
4. Organem nadzorującym szkołę jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
5. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Bobolicach.
6. W skład szkoły wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa;
2) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej.
7. Szkoła jest publiczną jednostką oświatowo-wychowawczą o ośmioletnim cyklu
kształcenia.
8. Językiem wykładowym jest język polski.
9. Szkoła zapewnia uczniom naukę języka obcego nowożytnego od klasy I do VIII.
10. Szkoła zapewnia naukę religii/ etyki.
11. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w Szkole opiekę na czas
lekcji religii.
12. Szkoła za zgodą organu prowadzącego może realizować opracowane przez nauczycieli
programy autorskie zatwierdzone przez Dyrektora szkoły.
13. Dyrektor szkoły wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne
druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez MEN.
14. Świadectwo ukończenia Szkoły upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w
szkole ponadpodstawowej.
15. W razie wystąpienia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła może prowadzić klasy
integracyjne lub zespoły wyrównawcze po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
16. Za zgodą organu prowadzącego i Dyrektora jednostki w Szkole może być prowadzona
przez organizacje i stowarzyszenia działalność opiekuńczo-wychowawcza.
17. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki zajęcia rekreacyjno-edukacyjne po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

18. Za zgodą organu prowadzącego, w ramach obowiązujących przepisów w Szkole może
funkcjonować oddział przedszkolny.
19. Szkoła może finansować lub współfinansować wydatki związane z wycieczkami
edukacyjnymi oraz konkursami i uroczystościami szkolnymi organizowanymi dla uczniów.
§ 2.
SŁOWNIK
Ilekroć w statucie użyto słowa:
1) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
3) szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Dargini;
4) dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dargini;
5) organy szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców, Radę
Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.
6) organ prowadzący – należy przez to rozumieć gminę Miejską Bobolice;
7) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
8) uczniowie – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Dargini;
9) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w
Szczecinie.
§ 3.
CELE I ZADANIA SZKOŁY
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy
Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści
zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb
rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i specjalnych form pracy dydaktycznej;

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych;
3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;
4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w
życiu społecznym;
5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do
aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w
szkołach;
7) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
8) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających
aktywnemu uczestnictwu
w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych
rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
§4.
SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY
1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo
oświatowe i jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również
uczniów zamieszkałych poza obwodem;
3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami
w tym zakresie;
7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.
2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:
1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy
i Świata;
2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych
oraz nauczanie indywidualne;
3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły;
4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania
i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi;
5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas
zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz
kołach zainteresowań;
6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek
i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a
zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych
prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
7) dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP.
3. Szkoła zapewniająca uczniom dostęp do Internetu zobowiązana jest podejmować działania
zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie
zabezpieczające.
§ 5.
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i

rodziców.
§ 6.
POMOC MATERIALNA

1.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2.

Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji,

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
3.

Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).
4.

Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i

motywacyjnym.
5.

Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm,
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
6.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.
7.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli

organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w
ust. 6 nie jest możliwe.
8.

Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

9.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż

10 miesięcy.
10. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o
charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o
systemie oświaty.

11. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej
sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.
12. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formi9e
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.
13. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy
o systemie oświaty.
14. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
15. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o
charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:
1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu;
2) Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów
zamieszkałych na terenie gminy;
3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
16. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia
postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
17. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką
średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w
którym przyznaje się to stypendium.
18. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym
oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym
przyznaje się to stypendium.
19. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza.
20. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.14.

§ 7.
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, zagrożeniem lub
niedostosowanych społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
2. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji
ucznia.
3. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą
wystąpić:
1) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;
2) rodzice niepełnoletniego ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy
wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.
4. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej
opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej.
5. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane
zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole,
na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości
lub w części we własnym zakresie.
6. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać
wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem
nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela
uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb

i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej.
7. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
8. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie
orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie
w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków
realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
9. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.
10. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć
indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
11. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu
rodzinnym lub w szkole.
12. Zajęcia indywidualnego nauczania w szkole mogą być organizowane odpowiednio:
1) z oddziałem szkolnym, albo;
2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły w zakresie określonym w orzeczeniu
w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
13.W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia
ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania
danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
14. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz
warunków,
w których zajęcia są realizowane.
15. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
16. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego
osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając
zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy
uczestniczenia
w życiu szkoły.

17. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym w szkole, może być prowadzone do końca roku szkolnego w
tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
18. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej
"programem".
19. Program określa:
1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w
szkołach publicznych;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem, w tym w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze
resocjalizacyjnym,
d) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym;
3) formy pracy z uczniem;
4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez
dyrektora;
5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, doskonalenia
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez Zespół IPET;
6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
§ 8.
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres
nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
2. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Ilość godzin zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dyrektor szkoły umieszcza
w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny
tygodniowy czas tych zajęć.
5. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej
„programem‖.
6. Program określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, o których mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów w szkołach publicznych,
w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
w tym w przypadku - ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym;
3) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
4) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.
7. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem.
8. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
9. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy.
10.

Zespoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym,

dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

§ 9.
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom
oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno -pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i
czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i
pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. Potrzeba objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
12) z zaburzeń zachowania i emocji.
5. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w przypadku uczniów szkół
podstawowych;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów;
9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
6. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu
pomocy - psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu
działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej.
7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 8.
8. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się.
9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z odchyleniami
rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć
nie może przekraczać 5.
10. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami
sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
11. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla
uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć
nie może przekraczać 10. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników zajęć, o których
mowa w ust. powyżej, może przekraczać 10.
12. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą
uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w
szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć
edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i
procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka
obejmuje wszystkie odpowiednio zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
2) indywidualnie z uczniem.

13. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której
wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
14. Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację uzasadniającą wniosek, w
szczególności dokumentację określającą:
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan
zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz
ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z
oddziałem szkolnym;
3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli, wychowawców
grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu
ucznia w szkole.
15. Przed wydaniem opinii, poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo
pełnoletnim uczniem, przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty
udzielanej dotychczas przez szkolę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
16. Opinia zawiera w szczególności:
1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału odpowiednio w zajęciach edukacyjnych
wspólnie z oddziałem szkolnym;
2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;
3) działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
17. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole odpowiednio programy
nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb
wynikających ze stanu zdrowia.
18. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły
ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin odpowiednio zajęć
edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji
przez ucznia odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy
programowej.
19. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką
podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub
szkole.
20. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy;
2) uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 127 ust. 20 ustawy.
21. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z
aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 10.
22. Powyższe zajęcia trwają 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 min z zachowaniem ustalonego dla
ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
23. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia.
24. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
w szkole rodziców ucznia.
25. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
26. Pomocy psychologiczno -pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
27. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia
specjalistyczne oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
28. W przypadku szkoły podstawowej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i
zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.
29. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno -pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny
i dzieci.
30. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5) pielęgniarki szkolnej lub higienistki szkolnej;
6) pomocy nauczyciela;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego;
10) dyrektora szkoły;
11) asystenta nauczyciela osoby o której mowa w art. 15 ust, 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r - Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy o którym mowa w art. 15
ust. 7 Ustawy;
12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
31. W razie stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że uczeń ze względu na
potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udziela tej pomocy, okres jej udzielenia oraz wymiar godzin w których poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu form udzielania pomocy
psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych
form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Ilość godzin ustala dyrektor biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
32. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w udzieleniu
uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowania
sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
33. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki
doskonalenia nauczycieli.

§ 10.
ZAJĘCIA DODATKOWE
1. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone są zajęcia
pozalekcyjne, tj, koła przedmiotowe, koła zainteresowań oraz SKS.
2. Wymiar zajęć o których mowa w pkt. 1 zależny jest od liczby godzin przyznanych szkole
przez organ prowadzący oraz godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
3. Godziny realizacji wymienionych w pkt. zajęć ujmuje się w tygodniowym planie
lekcyjnym szkoły.
4. Rozkład wymienionych zajęć umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych
uczniów.
5. Przy tworzeniu kół zainteresowań dopuszcza się możliwość tworzenia grup między
klasowych.
§ 11.
RELIGIA I ETYKA
1. Na życzenie rodziców (w formie pisemnego oświadczenia) w szkole organizuje się w
ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki.
2. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów.
3. Dla mniejszej liczby uczniów w oddziale klasy organizuje się lekcję religii w grupach
łączonych.
4. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub
zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z lekcji religii lub etyki w szkole.
ROZDZIAŁ 3
OGRANY SZKOŁY
§ 12.
Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski;
5) Rada Szkoły.
§ 13.
DYREKTOR SZKOŁY

1. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady szkoły lub rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i
gospodarczą obsługę szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej
realizacji tej opieki;
12) współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;
13) przewodniczącym rady pedagogicznej;
14) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka
w obwodzie, w którym mieszka dziecko;

15) na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego o jeden rok szkolny;
16) powierza i odwołuje stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej;
17) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły;
18) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
19) organizuje powstanie Rady Szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców;
20) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
21) opracowuje arkusz organizacji szkoły.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły.
2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi
w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
i wychowanków;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę.

3. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez
wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
5. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność
wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
6. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
Dyrektor szkoły z a zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
§ 14.
RADA PEDAGOGICZNA
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy dyrektora szkoły, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3
członków rady pedagogicznej.
6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
7. 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.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po
zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia
pracy szkoły
9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
10. Rada pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie
szkoły;
2) ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami
statutu szkoły.
§ 15.
RADA RODZICÓW
1. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej
funkcji szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych w szkołach wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddziału.
3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły;

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
5) współprace ze środowiskiem lokalnym;
6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym
działającym w szkole;
7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie i środowisku lokalnym;
8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla
szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie
zasad użytkowania pozyskanych środków;
9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły;
10)

współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na

szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz
oddziału klasy i szkoły.
3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) uchwalanie Regulaminu Rady;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
4) 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. Nieprzedstawienie
opinii nie wstrzymuje postępowania;
5) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych
w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
6) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
7) opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
4. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela stażysty;
2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach szkolnych;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad
oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
6. Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;
w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły; do
Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
§ 16.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem‖.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami;
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań;
4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
§ 17.
RADA SZKOŁY
1. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców.
3. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Statut szkoły
może dopuszczać dokonywanie zmiany 1/3 składu rady.
4. Tryb wyboru członków rady szkoły określa statut szkoły. Statut może przewidywać
rozszerzenie składu rady szkoły o inne osoby wymienione w ust. 1.
5. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
Zebrania rady są protokołowane. W regulaminie, mogą być określone rodzaje spraw, w
których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.
6. W zebraniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.
7. Do udziału w zebraniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za
zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
8. Rady szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
9. Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy, na wniosek rady
rodziców jak również na wniosek samorządu uczniowskiego.
10. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
1) uchwala statut szkoły;
2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego
nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;
4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne
sprawy istotne dla szkoły;
5) z własnej inicjatywy ocenia stan szkoły i występuje do dyrektora, rady pedagogicznej,
organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w

sprawach organizacji zajęć:
a) dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język
obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla
których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programu nauczania),
b) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
11. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada szkoły może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

§ 18.
WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY
1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
2. Organyszkołyzobowiązanesądobieżącejwymianyinformacjiwsprawachdotyczącychżyciasz
kolnego.
3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub
decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły
wg następującego trybu:
1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład
zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;
2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.
5. Sporymiędzyorganamiszkołyrozwiązywanesąwewnątrzszkołynadrodzepolubownejpoprzez
wzajemnyudziałczłonkówposzczególnychorganówijawnąwymianępoglądów.
6. Strona „poszkodowana‖ wpierwszejkolejnościwinnasięzwrócićdostrony „przeciwnej‖
zprośbąo rozmowę/postępowaniewyjaśniające.
7. Rozwiązaniesporuwinnodoprowadzićdozadowoleniaobustron.
8. Wzależnościodrodzajustronwchodzącychwspór/konfliktprzewidujesięnastępującezasadypo
stępowania:
1) konfliktdyrektor-radapedagogiczna:

a) sporypomiędzydyrektorem,aradapedagogicznąrozstrzyganesąnazebraniachradypedagogicz
nej,
b) wprzypadkudużejrangikonfliktuitrudnościwrozwiązaniusporuwewnątrzszkołymożnazwróci
ćsięopomocwrozstrzygnięciudo „mediatora‖.
2) konfliktdyrektor – radarodziców:
a) sporypomiędzydyrektorem,aradąrodzicówrozstrzyganesąnazebraniachzarząduradyrodzicó
wzudziałemdyrektora,
b) wprzypadkuniezadowalającegorozstrzygnięciasporujednazestronmożezwrócićsięopomocw
rozwiązaniudoorganuprowadzącego.
3) konfliktdyrektor-samorząduczniowski:
a) sporypomiędzydyrektorem,asamorządemuczniowskimrozstrzyganesąmiędzywybranymiprz
ezsamorząduczniowskiprzedstawicielamisamorząduuczniowskiegoadyrektoremszkoływ obec
nościopiekunasamorząduuczniowskiego.
4) konfliktradapedagogiczna-samorząduczniowski.
a) sporypomiędzyradąpedagogiczną,asamorządemuczniowskimrozstrzyganesąnawspólnymze
braniuzudziałemwybranychprzezradępedagogicznąnauczycieli,przedstawicielisamorząduuczn
iowskiegoorazdyrektora.
ROZDZIAŁ 4
OGRANIZACJA SZKOŁY
§19.
1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły lub przedszkola opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 21
kwietnia danego roku.
2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29
maja danego roku.
3. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza niezwłocznie - po zasięgnięciu
ustawowych opinii – zmiany do zaopiniowanego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola
przygotowanego odpowiednio przez dyrektora szkoły lub przedszkola.
4. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla poszczególnych oddziałów:

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć
prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
d) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w
ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
§ 20.
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań
powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych
szkoły.
3. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziale klasy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem pełni
drugi wychowawca oddziału wybierany na początku każdego roku szkolnego.
5. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian
kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia
grup oddziałowych i międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.
6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w
formie zajęć określonych w ust. 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia
w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
7. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki w oddziałach
liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub
między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach
liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub
między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy należy
uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych ( na zajęciach z biologii, fizyki, chemii,
przyrody) – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w
grupie oddziałowej, między oddziałowej lub między klasowej, liczącej nie więcej niż 26
uczniów.
8. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie albo łącznie dla
dziewcząt i chłopców.
9. Uczniom danego oddziału lub grupy 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.
10.

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego

rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w
zajęciach.
11.

Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 10, jeżeli zgłosi

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.
12.

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

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 21.

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,
o którym mowa w ust. 1.
3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć
socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć

resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 3
w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
5. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
6. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału
klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli
liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 5.
7. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor
szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 6, zwiększając liczbę uczniów w
oddziale ponad liczbę określoną w ust. 5.
8. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
9. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 7 i 8,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
10. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
11. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w
tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z
uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,
3) pomoc nauczyciela.
12. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż
wymienione w ust. 11 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie
niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać
dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub
specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,
3) pomoc nauczyciela.
13. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie
oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.
§ 22.
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W
ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA, OPIEKI I PROFILAKTYKI
1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów
i rodziców oraz zebrania.
3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie
może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału
w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą
oddziału w innym terminie.
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i
szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i
przyczyn trudności w nauce:
a) na zebraniach,
b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej
z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez
nauczyciela,
c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci;

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi
prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.
§ 23.
ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI
PORADNICTWO I SPECJALISTYCZNĄ POMOC DZIECIOM I RODZICOM
1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy
współudziale poradni:
1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,
2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w
miarę posiadanych środków finansowych;
5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów
i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych
i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.
2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych
korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,
2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,
4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem
Szkoła nawiązuje współpracę z:
1) inspektorem ds. nieletnich;
2) kuratorem sądowym;
3) Policyjną Izbą Dziecka;
4) Pogotowiem Opiekuńczym;

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami
Poprawczymi;
6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.
§ 24.
ORGANIZACJA WOLONTARIATU SZKOLNEGO
1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktycznowychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i
metodycznym Dyrektora szkoły.
3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć
edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na
zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
§ 25.
ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY ZE STOWARZYSZENIAMI LUB
INNYMI ORGANIZACJAMI
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i
rady rodziców.
3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne.
§ 26.
Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) sal lekcyjnych (………………..);
2) pracowni komputerowej (………….);
3) biblioteki;
4) stołówki;
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
6) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
§ 27.
BIBLIOTEKA

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z Internetowym Centrum Informacji
Multimedialnej.
2. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie
użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w
społeczeństwie informacyjnym.
3. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań
dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
4. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały
biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych).
5. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do
samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po
przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez
nauczyciela.
6. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
7. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów.
8. Zbiory biblioteki są udostępniane dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz innym
mieszkańcom miejscowości położonych w obwodzie szkoły.
9. Do zbiorów bibliotecznych należą:
1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
5) czasopisma dla dzieci i młodzieży,
6) czasopisma ogólnopedagogicznej i metodyczne dla nauczycieli,
7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
9) zbiory multimedialne,
10) materiały regionalne i lokalne.
10. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów,
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
3) wdrażanie do poszanowania książki,
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
6) współdziała z nauczycielami,
7) rozwija życie kulturalne szkoły,
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli,
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.
10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.
11. Zadania biblioteki szkolnej:
1) popularyzacja nowości bibliotecznych,
2) statystyka czytelnictwa,
3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu
informacyjnego,
4) komputeryzacja biblioteki,
5) renowacja i konserwacja księgozbioru,
6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym,
7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców,
8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.
9) Wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem,
przetwarzaniem i tworzeniem informacji.
12. Biblioteka pełni funkcje:
1) kształcąco-wychowawczą poprzez:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
c) kształcenie kultury czytelniczej,
d) wdrażanie do poszanowania książki,
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,
w tym świetlicowych,
b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
13. Materiały dydaktyczne powinny być ewidencjonowane, opracowywane i gromadzone w
odpowiednich warunkach w bibliotece szkolnej.
14. Pomieszczenie biblioteki szkolnej zapewnia udostępnienie zbiorów na miejscu, ich
wypożyczenie oraz prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego.
15. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po
ich zakończeniu.
16. Godziny pracy biblioteki są corocznie dostosowywane przez Dyrektora Szkoły do
tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki podane są do publicznej
wiadomości na drzwiach wejściowych do biblioteki.
17. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z książek i innych źródeł informacji
zgromadzonych w bibliotece.
18. Biblioteka w szczególności podejmuje działania związane z:
1) rozbudzaniem i rozwijaniem potrzeb i zainteresowań czytelniczych;
2) przygotowaniem do korzystania z różnych źródeł informacji;
3) kształtowaniem kultury czytelniczej,
4) udzielaniem pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
5) przygotowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
6) doskonaleniem umiejętności uczenia się;
7) otaczaniem opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
8) pomocą uczniom mającym trudności w nauce;

9) ewidencją materiałów bibliotecznych, polegającą na ujęciu wpływów i ubytków w sposób
umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz na ujęciu ilościowym i wartościowym ich
stanu z zachodzącymi w nim zmianami.
19. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi
bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:
1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;
2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania
informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym
dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub
pozyskaniem;
20. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:
a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,
b) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez
rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,
c) informowanie o zbiorach, doradzanie,
d) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w
bibliotece,
e) pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,
f) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;
21. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:
1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych,
2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych
uczniów,
3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli,
8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
22. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami
odbywa się poprzez:
1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe,

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,
3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
5) organizację wycieczek do innych bibliotek,
6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,
8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych
bibliotek,
9) udział w spotkaniach z pisarzami,
10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.
23. Rada pedagogiczna:
1) opiniuje innowacje zgłaszane przez nauczyciela bibliotekarza,
2) analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku szkolnym).
24. Organizację biblioteki szkolnej i jej zadania określa w sposób szczegółowy regulamin
pracy biblioteki.
25. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności
związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami organizuje dyrektor szkoły.
26. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup nowych
mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
27. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1) właściwą obsadę personalną;
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania
zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do
samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.
28. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i
tekstowych,
c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
e) prowadzenie różnych form informacji o książkach,
f) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników
g) informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w

miarę

możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
h) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk
czytania i uczenia się, m.in. poprzez:
- spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej,
- czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza,
- prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z
uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka;
i) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, m.in.
poprzez:
- informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
- prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie
wystaw i pokazów,
- organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych,
- aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy;
j) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne
imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji,
k) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
2) w zakresie pracy organizacyjnej:
a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,
b) konserwację i selekcję zbiorów,
c) opracowanie biblioteczne zbiorów,
d) organizację warsztatu informacyjnego,
e) organizację udostępniania zbiorów.
3) w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o
czytelnictwie uczniów,

b) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz
zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.
29. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do
zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz
wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły.
30. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich
kompetencji.

§ 28.
GOSPODAROWANIE PODRĘCZNIKAMI, MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI
ORAZ MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI
1. Uczniowie szkoły podstawowej maja prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach
nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne
mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów
edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom
materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 mają wszyscy uczniowie szkoły.
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.
5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia
ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych
podręczników do biblioteki najpóźniej 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 jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół
zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.
6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra
odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji dostosowanymi do
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor
może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.
Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.
7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu
używania.
§ 29.
ŚWIETLICA SZKOLNA
1. Szkoła jest obowiązana jest zorganizować świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej
przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły
lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz
odrabianie lekcji.
3. Świetlica pełni funkcje:
1) opiekuńczą;
2) wychowawczą;
3) profilaktyczną;
4) edukacyjną.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
5. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie
może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
6. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów specjalnych
i integracyjnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach

świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów
wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego.
7. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlica określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony
przez dyrektora.

ROZDZIAŁ 5.
§ 30.
CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się,
co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
2. Do zadań oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z
poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju; wspierających
indywidualność i oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę
uczestnictwa w grupie;
5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności,
dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;
6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych
możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć
własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;

7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w
odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia,
ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;
8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm
odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie
rozwoju dziecka;
9) organizowanie zajęć umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
10)

organizowanie zajęć prowadzących do poznania wartości i norm społecznych, których

źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz
rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie
rozwoju;
11)

systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści

wychowawczych o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka, sytuacji
lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne,
psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z
technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;
12)

systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do

osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
13)

organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami — umożliwiających dziecku poznawanie

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
3. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących
obszarów edukacyjnych:
1) fizyczny obszar rozwoju dziecka;
2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
3) społeczny obszar rozwoju dziecka;
4) poznawczy obszar rozwoju dziecka;
5) język obcy nowożytny;
6) język regionalny.
4. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji

oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną
prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
5. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych
u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania
wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia
rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze
szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
§ 31.
ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
1. Oddział przedszkolny wchodzi w skład Szkoły.
2. Statut Oddziału przedszkolnego określa:
1) cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w szczególności w zakresie:
a) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
c) umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej,
2) sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego
rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do
nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem
rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
3)organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli przedszkole taką
działalność prowadzi,
4) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć
poza przedszkolem,
5) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub
upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem
ust. 2,
6) organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości
rozwojowych dzieci.
3. Statut określa:
1)szczegółowe kompetencje organów Oddziału Przedszkolnego, którymi są:
a)

dyrektor Szkoły

b) rada pedagogiczna
c)

rada przedszkola oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone,

2)tryb wyboru członków rady przedszkola,
3)zasady współdziałania organów przedszkola, zapewniające w szczególności właściwe
wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i w statucie
przedszkola oraz zapewniające bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola,
4) sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola.
5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w
zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia
niepełnosprawności.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
7. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w
przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci
niepełnosprawnych.
8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci
w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 4.
9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego.
10. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
11. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,
nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1)z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
2)z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
13.W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z
niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
14. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
15. Przedszkole może być jedno - lub wielooddziałowe.
16. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów,
mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi
przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

17. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz
organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
18. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1)czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole.
19. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
szkoły na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
20. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono
opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
21. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący.
22. Statut określa:
1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
szkoły i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie;
2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek
dyrektora szkoły i rady przedszkola;
3) dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola;
4) zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z
wyżywienia przez pracowników, ustalone przez organ prowadzący.
24. Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez
przedszkole.
25. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane
jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres
uczęszczania dzieci do przedszkola.
26. W przedszkolu integracyjnym i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami
integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie
pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

27. W przedszkolu specjalnym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu
umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z
niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela.
28. Statut określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych z:
1) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z
uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z
programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
2) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością
za jej jakość;
3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji;
4) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie
pierwszej
szkoły podstawowej;
5) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę
zdrowotną i inną.
29. Statut ponadto określa formy współdziałania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami.
30. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.
31. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może
uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego.
32. Statut określa szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola oraz ich prawa i
obowiązki, w tym:
1) warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo,
2) przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków.
33. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
34. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
35. Dzieci 6 – letnie korzystający z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin dziennie, są
zwolnione z opłat za przedszkole.
ROZDZIAŁ 6
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 32.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Można także
zatrudnić psychologa, pedagoga, logopedę.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust.1,
określają odrębne przepisy.
3. Liczbę pracowników określa arkusz organizacyjny.
4. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi do obowiązków których w
szczególności należy:
1) rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności;
2) przestrzeganie regulaminu pracy;
3) poszanowanie mienia szkolnego;
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
5) rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły ;
6) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
7) sprawna organizacja pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na
stan bezpieczeństwa uczniów ;
8) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
9) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów przez zgłaszanie tych
zachowań nauczycielom lub dyrektorowi szkoły;
10) odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzach
11) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenie i wychodzenia uczniów ze szkoły;
12) monitorowanie rejestru osób postronnych wchodzących na teren szkoły
13) interweniowanie w sytuacji zauważenia obecności osoby postronnej na teren szkoły
poprzez zgłoszenie tego faktu nauczycielowi , pedagogowi, dyrektorowi szkoły;
14) pełnienie dyżuru na parterze szkoły w trakcie odbywania się imprez popołudniowych
5. Pedagog może występować w roli szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa
6. Zakres zadań szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa:
a) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych,
np.:
- projektowanie spotkań z rodzicami.
- organizowanie spotkań wychowawców,
- proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców i uczniów,
wynikających z potrzeb szkoły,
- współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym.

b) analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
c) przedstawianie wniosków na zebraniach Rady Pedagogicznej,
d) korzystanie ze szkoleń, informacji i edukacji prawnej,
e) czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących w szkole procedur,
f) współudział w opracowywaniu procedur w sytuacji kryzysowej i dbałość o ich
przestrzeganie.
7. Koordynator to funkcja społeczna, zatem nie posiada on żadnych kompetencji kontrolnych
i sprawdzających, które przysługują Dyrektorowi szkoły.
8. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

§ 33.
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA

1. Nauczyciel odpowiada za:
1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, prawidłowy przebieg
procesu dydaktycznego, a także troszczyć się o życie, zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich
form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć
bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu,
w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę;
3) skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich
zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów;
4) powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne;
5) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły- wynikające z nieporządku, braku
nadzoru, zabezpieczenia.
2. Nauczyciel zobowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju
osobowego;

3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów;
5) bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, ujawniać i uzasadniać oceny, informować
rodziców oceną niedostateczną śródroczną lub roczną z przedmiotu;
6) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego
potrzebującym;
7) prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
8) dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się
potwierdzone w poradnio specjalistycznej;
9) wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
10)

udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji

życiowej, występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami
o udzielenie pomocy;
11)

doskonalić umiejętności dydaktycznych i podnosić poziom wiedzy merytorycznej,

tworzyć warsztat pracy dydaktycznej, wykonywać pomoce dydaktyczne samodzielnie lub
przy współudziale uczniów, dbać o pomoce i sprzęt dydaktyczny;
12)

systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, terminowo dokonywać

wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz potwierdzać podpisem odbyte
zajęcia;
13)

przestrzegać tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców,

14)

czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej

postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach;
15)

współpracować z rodzicami;

16)

przestrzegać dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury przez całą przerwę

międzylekcyjną, niezwłocznie informować pracodawcę o nieobecności
w pracy, punktualnie zaczynać i kończyć zajęcia;
17)

respektować prawa ucznia;

18)

natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
19)

zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić

o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;
20)

niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób
przebywających na terenie szkoły.
3. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i
środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;
3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów;
4) pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą oddziału,
który decyduje o ocenie ostatecznej;
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów.
4. Obowiązki nauczyciele zapewniające bezpieczeństwo ucznia w szkole
1) zapewnienie opieki świetlicowe przed i po lekcjach;
2) odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzach przed szkołą, za szkołą przed zajęciami
w trakcie przerw i po zajęciach. Zgodnie z harmonogramem dyżurów
3) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie
tych do pedagoga lub dyrektora;
4) zapewnieni uczniom bezpieczeństwa podczas oczekiwania na odjazd;
5) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) w sytuacjach kryzysowych postępowanie zgodnie z opracowanymi w szkole procedurami ;
7) organizowanie wyjazdów szkolnych i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
8) monitorowanie wyjść uczniów poza teren szkoły w księdze wyjść.
5. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych obowiązujące w Szkole Podstawowej
w Dargini zawarte są w osobnym regulaminie.
§ 34.

Szkoła może oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą.
§ 35.
ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół
przedmiotowy.
2. Wszkoledziałajątakżezespoływychowawcze,wskładktórychwchodząwychowawcypowołani
przezdyrektoraszkoły.
3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora, który kieruje
pracą zespołu.
4. Wszkolemogątakżedziałaćinnezespoływynikającezorganizacjipracywdanymrokuszkolnym
bądźwynikającezkoniecznościwykonaniaokreślonychnadanyrokzadańtzw.zespołyproblemowo
-zdaniowepowoływanewraziepotrzebyprzezdyrektoraszkoły na wniosek zespołu.
5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich:
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w
miarę potrzeb;
2) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu
edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub
materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII
oraz materiałów ćwiczeniowych;
3) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne
i możliwości psychofizyczne uczniów;
4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania
wyników nauczania;
5) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla
początkujących nauczycieli;
6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole
konkursów;
7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
8) prowadzenie lekcji otwartych;

9) wymiana doświadczeń;
10) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów;
11) opracowywanie raportu o wynikach egzaminu.
§ 36.
ZADANIA I KOMPETENCJE WYCHOWAWCY ODDZIAŁU
1. Wychowawca oddziału zobowiązany jest do:
1) programowania i organizowania procesu wychowania;
2) otoczenia opieką każdego wychowanka;
3) planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom
adekwatnie do ich potrzeb;
4) planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia
zespołowego, które integrują zespół uczniowski;
5) ustalania treści i form zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy oddziału;
6) współdziałania z nauczycielami uczącymi w oddziale klasy, w której jest wychowawcą
oddziału, psychologiem i pedagogiem;
7) utrzymywania kontaktów z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb
wychowawczych ich dzieci, udzielania im pomocy i informacji o funkcjonowaniu dziecka na
terenie szkoły (częstotliwość kontaktów z rodzicami nie może być mniejsza niż trzy razy w
roku);
8) realizowania z uczniami planu wychowawczo- profilaktycznego;
9) systematycznego prowadzenia obowiązującej dokumentacji związanej z oddziałem;
10)

ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków, przy zasięgnięciu opinii

nauczycieli, psychologa i pedagoga szkolnego;
11)

bieżącego przekazywania wszelkiego rodzaju ogłoszeń i informacji.

2. Wychowawca oddziału ma prawo do:
1) korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora,
doświadczonych nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego i Poradni PsychologicznoPedagogicznej;
2) ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;
3) wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych
i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających
w szkole.

3. Dyrektor powierza wychowawstwo nauczycielowi, który:
1) jest dyspozycyjny (dostępny dla ucznia);
2) posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
3) jest operatywny;
4) poznaje problemy środowiska;
5) dba o właściwe relacje z rodzicami swoich uczniów;
6) komunikatywność i konsekwencja ułatwiają mu tworzenie dobrego klimatu w klasie.
4. Tryb odwołania nauczyciela - wychowawcy:
1) wychowawcę powołuje i odwołuje dyrektor z początkiem roku szkolnego, jeśli wiąże się z
tym organizacja roku szkolnego,
2) w ciągu roku szkolnego odwołanie nauczyciela - wychowawcy może odbyć się na
wniosek:
a) samorządu klasowego z danej klasy,
b) klasowej rady rodziców z danej klasy. Wniosek przedstawiany jest dyrektorowi szkoły i
radzie rodziców. Rada rodziców opiniuje drogą głosowania wniosek, ostateczną decyzję
pozostawiając dyrektorowi szkoły,
3) dyrektor szkoły zobowiązany jest w trybie natychmiastowym wyznaczyć nowego
wychowawcę z początkiem nowego miesiąca roku szkolnego.
§ 37.
ZADANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
UCZNIOM
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających
od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające
bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie
na poręczach schodów, parapetach okiennych);

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych
urządzeńi dekoracji szkolnych;
4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do
budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych;
5) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw;
6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności
w toaletach i szatniach sportowych;
7) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku
i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki
oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
4. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby
dyżurującej.
5. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom
biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.
6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw
międzylekcyjnych.
7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym
w szkole.
§ 38.
DYŻURY NAUCZYCIELSKIE
1. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury
nauczycielskie.
2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy
korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności
nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
3. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te
zajęcia.
4. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły
obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.

§ 39.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW
1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie
zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa)
nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów
z regulaminami tych pomieszczeń.
3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel
prowadzący zajęcia.
5. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią
nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
6. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw,
zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem
powinni przebywać na terenie szkoły.
7. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
8. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to
warunki atmosferyczne.
9. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na
zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub
dyrektora szkoły.
10.

Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną

(np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca,
nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.
§ 40.
PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY
Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie,
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
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, oraz udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
§ 41.
LOGOPEDA
Do zadań logopedy w przedszkolu, 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
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 oraz udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
§ 42.
DORADCA ZAWODOWY
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;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza
nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o
których mowa w ust. 1.
ROZDZIAŁ 7.
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§43.
OCENIANIE

1. Ocenianieuczniówmanacelu:
1) informowaniauczniaopoziomiejegoosiągnięćedukacyjnychijegozachowaniuorazo
postępachwtymzakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanieuczniadodalszychpostępówwnauceizachowaniu;
4)
dostarczanierodzicominauczycielominformacjiopostępach,trudnościachwnauce,zachowaniu
oraz szczególnych uzdolnieniachucznia;
5) umożliwianienauczycielomdoskonaleniaorganizacjiimetodpracydydaktycznowychowawczej;
6) wdrażanieuczniadosystematycznejpracy;
7) kształtowanieuuczniaumiejętnościwyboruwartościpożądanych

społeczniei

kierowaniesięnimiwewłasnymdziałaniu;
8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
9) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto
stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu;
10) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form
pracy z uczniami;
11) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach
niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.
2. Ocenianiupodlegająosiągnięciaedukacyjneuczniaijegozachowanie.
3.
Ocenianieosiągnięćedukacyjnychuczniapoleganarozpoznawaniuprzeznauczycielipoziomui
postępówwopanowaniuprzezuczniawiadomościiumiejętnościwstosunkudo:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Oceniasięrównieżaktywnośćucznianazajęciachorazprzygotowaniedozajęć.
4. Ocenianiezachowaniauczniapoleganarozpoznawaniuprzezwychowawcę
oddziału,nauczycieliorazuczniów danego oddziału klasy
stopniarespektowaniaprzezuczniazasadwspółżyciaspołecznegoi normetycznych oraz
obowiązków określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianiewewnątrzszkolneobejmuje:
1)
Formułowanieprzeznauczycieliwymagańedukacyjnychniezbędnychdootrzymaniaprzezuczn
iaposzczególnychśródrocznychirocznych,ocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatko
wychzajęćedukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
2) Ustalaniekryteriówocenianiazachowania;
3)
Ustalanieocenbieżącychiśródrocznychocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowyc
hzajęćedukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej,
atakżeśródrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;
4) Przeprowadzanieegzaminówklasyfikacyjnych;
5) Ustalanierocznych
ocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnych oraz zajęć dla
mniejszości narodowejorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;
6) Ustalaniewarunkówitrybuotrzymaniawyższychniżprzewidywanerocznych
ocenklasyfikacyjnychzzajęćedukacyjnychorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;
7)
Ustalaniewarunkówisposobuprzekazywaniarodzicominformacjiopostępachitrudnościachwn
auceizachowaniuuczniaorazoszczególnychuzdolnieniachucznia.
§ 44.
INFORMOWANIE RODZICÓW NA POCZĄTKU ROKU
1. Nauczyciele napoczątkukażdegorokuszkolnegoinformująucznióworazichrodzicówo:
1) wymaganiachedukacyjnychniezbędnychdouzyskania otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznychi rocznychocen
klasyfikacyjnychzzajęćedukacyjnych,wynikającychzrealizowanegoprzezsiebieprogramuna
uczania;
2) sposobachsprawdzaniaosiągnięćedukacyjnychuczniów;
3) warunkachitrybieuzyskaniawyższejniżprzewidywanarocznaocenaklasyfikacyjnaz
zajęćedukacyjnych;
Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o

warunkachisposobieorazkryteriachocenianiazachowania,warunkachitrybieuzyskaniawyższ
ejniżprzewidywanarocznaocenaklasyfikacyjnazzachowaniaorazoskutkachustaleniauczniow
inagannejrocznejocenyklasyfikacyjnejzzachowania.
3. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady
oceniania zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w
formie pisemnej w pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy oddziału lub
nauczyciela przedmiotu.
§ 45.
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA Z
ZAJĘĆ
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczycieljestzobowiązanynapodstawieopiniiporadnipsychologicznopedagogicznejlubinnejporadnispecjalistycznejdostosowaćwymaganiaedukacyjnedoindywidual
nychpotrzebpsychofizycznychiedukacyjnychucznia,uktóregostwierdzonozaburzenia
iodchyleniarozwojowelubspecyficznetrudnościwuczeniusię,uniemożliwiającesprostanietymw
ymaganiom.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez
nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej

opinii.
4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
6. 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.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony‖ albo „zwolniona‖.
9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
10.

W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z
nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony‖
albo „zwolniona‖.
§ 46.
DZIENNIKI ELEKTRONICZNE

1.Dzienniki elektroniczne, mogą być prowadzone na dwa sposoby:
1) jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody organu
prowadzącego;
2) wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie
papierowej, co wymaga zgody organu prowadzącego;
2. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób
nieuprawnionych;
3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą ;
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5)umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie
dotyczącym ich dzieci.
3. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien
umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej
dzienników:
1)w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez
nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem
przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć;
2)w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik
elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio
na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia półrocza;
3)za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to
opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika
elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej.
4. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań
administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat:
1) za prowadzenie dzienników;
2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice
otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z
jednostką;

3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.
5. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie
dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość
wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego
dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.
6. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na
rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego
podmiotu.
§ 47.
UZASADNIANIE OCENY I WGLĄD DO PRAC
1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Ocenysąjawnedlauczniaijegorodziców.
3. Sprawdzoneiocenionepisemnepracekontrolne(bezkartkówek)
nauczycielmaobowiązekprzechowywaćcałyrokszkolny.Naprośbęucznialubjegorodzicównau
czycielpowinienuzasadnićustalonąocenę.
4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny
zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;
4) Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:
a) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
niedociągnięciach i brakach,
b) wpisaniu notatki do zeszytu ucznia.
5. Nauczycieluzasadniaocenęrodzicowi na jego wniosekw bezpośredniej rozmowie.
6.

Uzasadnieniepowinnonastąpićwformieindywidualnegospotkaniawterminienajkrótszympow
niesieniuprośby.
7. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika;
8. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć
edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac
uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze
wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz
udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej
uczyć, aby pokonać trudności.
9. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć
edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.
10. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
11. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel
udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale –
obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy
pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i
krótkie jej omówienie z uczniem.
12. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z
nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć
edukacyjnych.
13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez
nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:
1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie z
harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;
2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych;
3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców
ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.
14. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną
pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia
sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.
15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację
dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą
oceniania ucznia.
16. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i
jego rodzicom:
1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który
należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu;
2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi
udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania
ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności
dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.
3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania ucznia odbywa się nie później niż …. dni roboczych od dnia złożenia wniosku w
sekretariacie szkoły. Termin uzgadnia się z Dyrektorem Szkoły.
§ 48.
OCENIANIE BIEŻĄCE
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
2. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach
edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka.
3. W oddziałach klas I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowych mogą być ocenami opisowymi.
4. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz dla mniejszości
narodowych w oddziałach klas IV- VIII ustala się w skali od 1 do 6 z uwzględnieniem
plusów i minusów.
5. Ocenęzplusemotrzymujeuczeńprzekraczającywymogiokreślonenadanąocenę.Ocenę
zminusemotrzymujeuczeńniespełniającywpełniwymogówokreślonychnadanąocenę.
6. Począwszy od oddziału klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny

klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć da mniejszości narodowych, a także śródroczna i roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi .
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalone RÓWNIEŻ według
skali, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
……………….. roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych.
8. Ocenybieżącezreligiiwyrażone są skalą ocen przyjętą w danym oddziale klasy.
9. Oceny bieżące ustala się według skali:
1) celujący (6);
2) bardzo dobry (5);
3) dobry (4);
4) dostateczny (3);
5) dopuszczający (2);
6) niedostateczny (1);
7) (z uwzględnieniem znaków „+‖ i „-‗‘).
10. Stopnie o których mowa w ust. 9 pkt 1- 5 są stopniami pozytywnymi, stopnie
negatywne są określone w pkt 6.
11.

Przyustalaniuocenyzwychowaniafizycznego,techniki, zajęć technicznych,

muzykiiplastykinależywszczególnościbraćpoduwagęwysiłekwkładanyprzezuczniawwywiązy
waniesięzobowiązkówwynikającychzespecyfikitychzajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na
rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
12.

Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla

mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
13.

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

według następującej skali:
1) niedostateczny 0–29 %;
2) dopuszczający 30–49 %;
3) dostateczny 50–74 %;
4) dobry 75 – 90 %;

5) bardzo dobry 91–97 %;
6) celujący 98 - 100 %.
13.

System oceniania w formie stopni polega na tym, że uczeń za swoje bieżące osiągnięcia

otrzymuje stopnie będące symbolem cyfrowym spełniania określonych wymagań
programowych (od 1 do 6 ), a oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowe w skali od 1 do 6
uzależnione są od stopni bieżących. Stopień to miara osiągnięć ucznia. Jego znaczenie jest
zależne od wymagań, jakie zastosowano w sprawdzaniu osiągnięć danego ucznia.
14.

Przy bieżącym ocenianiu należy przedstawić uczniowi uzyskany stopień i (w formie

ustnej lub pisemnej), czyli informację o kształcenia wraz komentarzem dotyczącym tego
wyniku. Komentarz dotyczy: warunków uczenia się, sposobu uzyskania informacji o wyniku,
sposobu wykorzystania tej informacji w toku dalszego uczenia się.
15.

Wszystkie prace klasowe i sprawdziany (w różnych formach) oceniane są punktowo.

16.

Uzyskane przez ucznia punkty przelicza się na procenty, a następnie wystawia się

stopień według progów procentowych obowiązujących we wszystkich klasach.
0-30 %

31-50%

1

2

17.

51-72%

73-90%

a. 3

4

91-100%
b. 5

100%
c. 6

Każdy uczeń ma zaznaczoną skuteczność uczenia się w ustalonej w przedmiotowym

systemie oceniania (np. odniesienie punktów uzyskanych przez ucznia do sumy punktów
możliwych do zdobycia, porównanie do średniej klasy itp.).
18.

Dopuszczalne są inne progi procentowe, ale tylko np. w testach różnicujących,

diagnozujących itp.
Poziom

konieczny

podstawowy

Rozszerzający

Dopełniający

wykraczający

Procent

49%

23%

18%

10%

ponad 100%

19.

W zależności od typu testu nauczyciel może przyjąć ogólniejszy podział zadań, dzieląc

je na:
1) wiadomości i umiejętności podstawowe- 72%;
2) ponadpodstawowe –28%;
20. Prace klasowe oraz sprawdziany są obowiązkowe.

§ 49.
OCENIANIE BIEŻĄCE
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
§ 50.
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w tym
tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju
ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.
3 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli danych zajęć w
tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na
którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji
rocznej.
4. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
5. 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.
6. 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, z tym że w
oddziałach klas I- III w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę
klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych
zajęć
7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

8. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo
najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
oddziale klas programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo
najwyższej.
12. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami
opisowymi.
9. 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.
10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg 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.

13. Stopnie, o których mowa w ust. 12 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną
oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 12 pkt 6.
14. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia
poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia
dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
15. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
16. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania
kształcenia integracyjnego.
17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej,
szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
18. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 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 ponad wojewódzkim 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.
§ 51.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH
1. Szkolne zespoły przedmiotowe powinny sporządzić rejestry wymagań dla poszczególnych
przedmiotów z uwzględnieniem dwu poziomów: podstawowego i ponadpodstawowego.
2. Przy sporządzaniu powyższych rejestrów powinny zostać uwzględnione następujące
kryteria:
1) Wymagania podstawowe:
a) Podstawowe (na stopień dostateczny),
b) Obejmują treści:
- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,
- często powtarzające się w procesie nauczania,

- określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w
podstawach programowych,
- proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości;
2) Wymagania ponadpodstawowe:
a) Rozszerzające (na stopień dobry),
b) Dopełniające (na stopień bardzo dobry),
c) Obejmują treści:
- złożone, mniej przystępne niż zaliczone do wymagań podstawowych,
- wymagające korzystania z różnych źródeł,
- umożliwiające rozwiązywanie problemów,
- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
- pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin.
3. Na stopień niedostateczny oceniony powinien być uczeń, który nie spełnia wymagań z
poziomu podstawowego, a na stopień dopuszczający spełniający wymagania tego poziomu w
niewielkim stopniu.
4. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę
wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom
wyższym).
5. W szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1) formy ustne,
2) formy pisemne,
3) formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.
6. Formy ustne:
1) odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie,...),
2) wypowiedzi w klasie (często określane jako aktywność,...)
3) recytacja.
7. Formy pisemne:
1) praca klasowa,
2) sprawdziany,
3) kartkówki,
4) zadania domowe,
5) dyktanda, pisanie tekstu ze słuchu,
6) testy (różnego typu),
7) prace dodatkowe.

8. Pomiędzy formą ustną a pisemną, w zależności od celu, znajdą się takie szczegółowe
formy wypowiedzi, jak : referat, własna twórczość, itp.
1) Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne: dotyczą zajęć, podczas których
uczymy się, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne;
2) Praca klasowa to zestaw zadań służący do pomiaru wyników uzyskiwanych w nauce
szkolnej, sprawdzający stopień opanowania wiadomości, umiejętności, rozwiązywania
zagadnień, dokonywania ocen i stosowania wiedzy w nowych sytuacjach, obejmujący
minimum określony dział programu nauczania;
3) Sprawdzian to zestaw zadań służący sprawdzeniu stopnia opanowania wiadomości i
umiejętności obejmujący materiał maksimum 5 jednostek lekcyjnych lub 5 jednostek
tematycznych;
4) Prace klasowe i sprawdziany w zależności od specyfiki przedmiotu i potrzeb
diagnozowania mogą mieć formę: test dydaktycznego z zadaniami tzw. otwartymi, z lukami,
wyboru, mieszanego, pracy klasowej sprawdzającej umiejętności redagowania form
wypowiedzi, dyktanda;
5) Każda praca klasowa powinna być minimum tydzień wcześniej zapowiedziana i
poprzedzona lekcja utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte pracą klasową.
Każdy sprawdzian powinien być minimum 3 dni wcześniej zapowiedziany, a materiał objęty
sprawdzianem określony przez nauczyciela;
6) Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o tzw. kartkówce- zestawie zadań
służących sprawdzeniu stopnia opanowania wiadomości i umiejętności obejmujących
materiał jednej- ostatniej- jednostki lekcyjnej lub tematycznej ( maksymalnie z trzech
ostatnich lekcji). Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 1/3 czasu lekcji
(zajęć);
7) Poszczególne zespoły przedmiotowe powinny określić wynikające ze specyfiki przedmiotu
i jego wymiaru godzin, formy i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym
półroczu;
8) Ustala się następującą częstotliwość oceniania uczniów danego oddziału klasowego:
1) liczba pisemnych prac kontrolnych (tj. prac klasowych i sprawdzianów) w tygodniu – nie
więcej niż 3;
2) liczba pisemnych prac kontrolnych (tj. prac klasowych i sprawdzianów) w ciągu dnia
nauki –1;
9) Nauczyciel sprawdza i ocenia pisemne formy sprawdzania wiedzy w terminie
nieprzekraczającym dwa tygodnie zajęć lekcyjnych. W przypadku niewywiązania się

nauczyciela z tego terminu- wstawienie ocen jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody
bezwzględnej większości uczniów danej klasy. Uczniowie głosują przed uzyskaniem
informacji o ocenach;
10) Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i jego
rodzicom;
11) Ustala się tzw. „zawarcie umowy „ określającej sytuacje, w których uczeń ma prawo nie
przygotować się do zajęć lekcyjnych. Uczniowi przysługuje to prawo w uzgodnionym z
nauczycielem terminie po długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności i następnego dnia
poprzedzonego absencją z powodu ważnych spraw rodzinnych, losowych oraz w sytuacji, gdy
poprzedniego dnia odbywały się popołudniowe imprezy ogólnoszkolne, np. dyskoteki,
zabawy szkolne.
§ 52.
OCENA KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania
przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków
określonych w statucie szkoły.
2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie 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;

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo
dobrej, a ponadto:
a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,
c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
e) dba o piękno mowy ojczystej,
f) zachowuje się godnie i kulturalnie,
g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
h)okazuje szacunek innym osobom,
i) chętnie pomaga słabszym w nauce,
j) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą,
k) udziela się na rzecz wolontariatu;
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a
ponadto:
a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,
b) bierze udział w konkursach i zawodach,
c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
e) dba o piękno mowy ojczystej,
f) zachowuje się godnie i kulturalnie,
g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
h) jest uczynny, pomocny;
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a
poza tym:
a) nie sprawia trudności wychowawczych,
a) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,
b) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,
c) jest koleżeński i życzliwy,
d) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,
e) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

f) nie spóźnia się na lekcje,
g) szanuje mienie szkoły,
h) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo;
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,
b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio,
d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,
e) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina),
f) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się,
g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia;
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,
b) zachowuje się nieodpowiednio (często),
c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,
d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,
e) nie okazuje szacunku symbolom szkoły,
f) nie dba o mienie szkoły i innych osób,
g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie),
h) przejawia agresję słowną i fizyczną,
i) prowokuje sytuacje konfliktowe;
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,
b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,
c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,
d) używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy,
e) samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary),
f) dopuszcza się kradzieży,
g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 53.
INFORMACJA O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych
obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VIII przekazywane są rodzicom w formie
pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. Opisowe oceny
klasyfikacyjne śródroczne
z zachowania i zajęć edukacyjnych uczniów kl. I – III przekazywane są rodzicom w formie
pisemnej opatrzonej podpisem wychowawcy.
1.Nauczycieleposzczególnychprzedmiotówmająobowiązeknamiesiącprzedzakończeniempółr
oczapoinformowaćwychowawcówoprzewidywanychokresowychirocznychocenachniedostat
ecznych.Wychowawcamaobowiązekpoinformowaćrodzicówoocenachniedostatecznych oraz
zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotówwformiepisemnej.
2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu
lekcji do dziennika lekcyjnego;
2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów
poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem
obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez
tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.
3. Rodzice nieobecni na zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w
szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie

wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem
odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i
przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału,
informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły.
4. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania
rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany.
§ 54.
PROCEDURA PODWYŻSZENIA PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ Z
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA
1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie
zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w
tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od
otrzymania informacji.
2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala
termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym
w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może
uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.
3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych
lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla
każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;
2) termin tych czynności;
3) zadania sprawdzające;
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
5 Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z
obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań
edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się
uczeń.
7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może
być niższa niż ocena przewidywana.
8. Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych,
powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć
edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.
9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania
wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz
przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności
zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy
wziąć pod uwagęargumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych,
nieznanychdotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.
10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności
przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację
wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia,
opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen
zachowania, w terminie….. dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń
ucznia lub jego rodziców.
11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego
uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów
samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy
proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest
przewodniczącym tego zespołu.
12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o
zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać
przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po
analizie przeprowadzonej w ww. zespole.
13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół,
który zwiera:

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;
2) termin spotkania zespołu;
3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
14.Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy
zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.
15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką
notatkę potwierdzona przez ucznia podpisem.
16.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.
17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na
jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
§ 55.
ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny.
2.Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2
dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Wprzypadkustwierdzenia,żerocznaocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna
zachowaniazostałaustalonaniezgodniezprzepisamidotyczącymitrybuustalaniatejocenydyrekt
orwstrzymujewykonanieuchwałyradypedagogicznejwczęścidotyczącejdanegoucznia,a o
wstrzymaniupowiadamiaorganprowadzącyszkołęorazorgansprawującynadzórpedagogiczny
.Organsprawującynadzóruchylauchwałępozasięgnięciuopiniiorganuprowadzącegoszkołę.
4. Dyrektorszkołypowstrzymaniuwykonaniauchwałynaobowiązekpowołać
komisję,któraprzeprowadzapostępowaniewyjaśniające,jakrównieżustnyipisemnysprawd
zianwiadomościi umiejętnościorazustalarocznąocenęzzajęćedukacyjnychlubzachowania.
5.
Sprawdzianwiadomościiumiejętnościuczniawzględnieustalenienowejrocznejocenyklasyfik
acyjnejzzachowaniawinnoodbyćsię:

1) zarazpowpłynięciuwnioskuijegorozpatrzeniu(jeszczewczerwcu)dlauczniówkończącychs
zkołę podstawową;
2)napoczątkuostatniegotygodniaferiiletnichdlauczniów,którzymająuzyskaćświadectwapr
omocyjne.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć plastyki, muzyki, zajęć
technicznych/ technicznych, zajęć komputerowych/ informatyki i zajęć wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Terminsprawdzianu,októrymmowauzgadniasięzrodzicamiiuczniem.
Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
8. Wskładkomisji,wchodzą:
1) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych:
a) dyrektorszkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jakoprzewodniczącykomisji,
b) nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzachowania:
a) dyrektorszkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący
komisji
b) wychowawca oddziału,
c) nauczycielprowadzącyzajęciaedukacyjnew danym oddziale,
d) przedstawicielsamorząduuczniowskiego,
e) przedstawicielradyrodziców,
f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
9.
Wszczególnieuzasadnionychprzypadkachnauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjnemo
żebyćzwolnionyzudziałuwpracykomisjinawłasnąlubinnychosóbprośbę.Dyrektorszkołypowo
łujewtedyinnegonauczycielaprowadzącegotakiesamezajęciaedukacyjne,ztym,żepowołanien
auczycielazatrudnionegowinnejszkolenastępujewporozumieniuzdyrektoremtejszkoły.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków
komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11. Zprackomisjisporządzasięprotokółzawierającywszczególności:
1) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych:

a) składkomisji,
b) terminsprawdzianu,
c)nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadaniasprawdzające,
f) ustalonąocenę klasyfikacyjną.
Doprotokołudołączasiępisemnąpracęuczniaizwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziachuczn
ia i zwięzłą informację o wykonaniu przez niego ucznia zadania praktycznego;
2) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzachowania:
a) składkomisji,
b) terminposiedzeniakomisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynikgłosowania,
e) ustalonąocenęzzachowaniawrazzuzasadnieniem.
Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.
12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
13. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu
poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.
§56.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1.
Uczeń,któryuzyskałrocznąocenęniedostatecznązjednychzajęćedukacyjnychnieotrzymujepro
mocjido oddziału klasynastępnejlubniekończyszkoły.
2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy Szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym
powtarza oddział klasy do egzaminu. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły
podstawowej.
3.
Uczeńkończyszkołępodstawową,jeżeliuzyskałroczneocenyklasyfikacyjnezobowiązkowychz
ajęćedukacyjnychuzyskanychw oddziale

klasieósmejwyższeodocenyniedostatecznejiprzystąpiłdoegzaminuwostatnimrokunaukiszkoł
ypodstawowejzzastrzeżeniem w ust. 19, pkt.6.
4. Uczeńkończy szkołę
jeżeliuzyskałroczneocenyklasyfikacyjnezobowiązkowychzajęćedukacyjnychuzyskanychw
oddziale klasie trzeciej wyższeodocenyniedostatecznejiprzystąpiłdo egzaminu
ósmoklasistywostatnimrokunaukizzastrzeżeniempkt.6
5.
Uczeńmożeniebyćklasyfikowanyzjednego,kilkulubwszystkichzajęćedukacyjnychjeżelibrak
jestpodstawdoustaleniaśródrocznejlubrocznejocenyklasyfikacyjnejzpowodunieobecnościuc
znianazajęciachedukacyjnychprzekraczającejpołowęczasuprzeznaczonegonatezajęciaodpo
wiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
6.
Wychowawcamaobowiązekzawiadomićuczniaijegorodzicówozagrożeniunieklasyfikowanie
m.
7.
Uczeńnieklasyfikowanyzpowoduusprawiedliwionejnieobecnościmożezdawaćegzaminklasy
fikacyjny.
8. Nawniosekucznianieklasyfikowanegozpowodunieusprawiedliwionejnieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
9. Egzaminklasyfikacyjnyzdajerównieżuczeń:
1) realizujący,napodstawieodrębnychprzepisów,indywidualnyprogramlubtoknauki;
2) spełniającyobowiązekszkolnylubobowiązeknaukipozaszkołą.
10.
Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzanydlauczniaspełniającegoobowiązekszkolnylubobowi
ązeknaukipozaszkołąnieobejmujeobowiązkowychzajęćedukacyjnych:techniki/ zajęć
technicznych,plastyki,muzykiiwychowaniafizycznegoorazdodatkowychzajęćedukacyjnych
.Nieustalasiędlaniegoocenyzzachowania.
11. Egzaminklasyfikacyjnyzplastyki,muzyki,zajęć technicznych/ techniki, zajęć
komputerowych/ informatykii zajęć
wychowaniafizycznegomaprzedewszystkimformęzadańpraktycznych.
12.
Egzaminklasyfikacyjnyzpozostałychzajęćedukacyjnychprzeprowadzasięwformiepisemneji
ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
14. Terminegzaminuustaladyrektorzuczniemijegorodzicami.
15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu
usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
16. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza
szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja
w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
17. Wcharakterzeobserwatorówmogąbyćobecnirodziceucznia.
18. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której
uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
19. Zprzeprowadzonegoegzaminuklasyfikacyjnegosporządzasięprotokółzawierający
wszczególności:
1) imionainazwiskanauczycieliegzaminującychlubskładkomisji;
2) terminegzaminuklasyfikacyjnego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadaniaegzaminacyjne;
6) wynikegzaminuklasyfikacyjnegoorazuzyskaneoceny.
20. Doprotokołudołączasiępisemnepraceuczniaizwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziach
i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.
21.
Wprzypadkunieklasyfikowaniauczniazzajęćedukacyjnychwdokumentacjiprzebiegunauczan
iazamiastocenyklasyfikacyjnejwpisujesię „nieklasyfikowany" lub „nieklasyfikowana‖.
22.

Ustalonaprzeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnegoocenaklasyfika
cyjnazzajęćedukacyjnychjestostateczna(zwyjątkiemuczniów,którzywwynikuegzaminuklasy
fikacyjnegootrzymaliocenęniedostateczną).
23.
Ustalonaprzeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnegoniedostatecznar
ocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychmożebyćzmienionawwynikuegzaminupopraw
kowego.

§ 57.
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Począwszyod oddziału klasyIVszkołypodstawowejuczeń,którywwynikuklasyfikacji
rocznejuzyskałocenęniedostatecznązjednych lub dwóch obowiązkowychzajęćedukacyjnych
możezdawaćegzaminpoprawkowy.
2. Uczeń,którywwynikuklasyfikacji rocznejuzyskałocenęniedostatecznązjednych lub dwóch
obowiązkowychzajęćedukacyjnych możezdawaćegzamin.
3. Egzaminpoprawkowyprzeprowadza się w formie
pisemnejorazustnejzwyjątkiemegzaminuz zajęć plastyki,muzyki,zajęć komputerowych/
informatyki, zajęć technicznych/ techniki, oraz z zajęć
wychowaniafizycznego,zktórychegzaminmaprzedewszystkimformęzadańpraktycznych
4. Terminegzaminupoprawkowegowyznaczadyrektorszkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
wostatnimtygodniuferiiletnich.
5.
Egzaminpoprawkowyprzeprowadzakomisjapowołanaprzezdyrektoraszkoły.Wskładkomisji
wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -przewodniczącykomisji;
2) nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne;
3) nauczycielprowadzącytakiesamelubpokrewnezajęciaedukacyjne.

6.
Nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjnemożebyćzwolnionyzudziałuwpracykomisjin
awłasnąprośbęlubwinnych,wszczególnieuzasadnionychprzypadkach.Wtakimprzypadkudyr
ektorszkołypowołujejakoosobęegzaminującąinnegonauczycielaprowadzącegotakiesamezaję
ciaedukacyjne,ztym,żepowołanienauczycielapracującegowinnejszkolenastępujew
porozumieniuzdyrektoremtejszkoły.
7. Zprzeprowadzonegoegzaminupoprawkowegosporządzasięprotokółzawierającyw
szczególności:
1) składkomisji;
2) terminegzaminupoprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) pytaniaegzaminacyjne;
6) wynikegzaminupoprawkowegoorazuzyskaneoceny.
8.
Doprotokołudołączasiępisemnepraceuczniaizwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziachuczn
ia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.
9. Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdoegzaminupoprawkowegow
wyznaczonymterminie,możeprzystąpićdoniegowdodatkowymterminie,wyznaczonymprzezd
yrektoraszkoły,niepóźniejjednakniżdokońcawrześnia.
10. Uczeń,któryniezdałegzaminupoprawkowego,nieotrzymujepromocjido oddziału
klasyprogramowowyższejipowtarza odpowiednio oddział klasy.
11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z
języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod
warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.
§ 58.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia z dnia
……………………… w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Rozporządzenie określa
szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkoły
podstawowej.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe i jest
przeprowadzany w 3 kolejnych dniach w których uczeń zdaje:
1) pierwszego dnia - język polski;
2) drugiego dnia matematykę;
3) trzeciego dnia język obcy nowożytny i jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów:
biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
4. Egzamin ósmoklasisty:
1) z języka polskiego — trwa 120 minut;
2) z matematyki — trwa 100 minut;
3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa Ustawie — trwa
po 90 minut.
5. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego i włoskiego.
6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty.
8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest
uczniem.
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z
rodzicami ucznia.
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
10. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności
ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może
być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
11. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim
uczniem, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty.
12. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o
specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy,
przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w
którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
13. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:
1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania;
2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych;
3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu
prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
14. Osoby, o których mowa w ust. 2, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu
ósmoklasisty.
15. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z
danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa

egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
16. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu.
17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w Ustawie,
uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
18. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w miejscach
przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wpisuje się
100 % punktów‖ oraz odpowiednio „zwolniony‖ albo „zwolniona‖.
§ 59.
PROMOWANIE
1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału
klasy programowo wyższej. Uczeńotrzymujepromocjędo oddziału
klasynastępnej,jeżelizewszystkichobowiązkowychzajęćedukacyjnychuzyskałroczneocenykla
syfikacyjnewyższeodocenyniedostatecznej.
2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna
możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III.
Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna
może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
4. Począwszyod oddziału klasyczwartejuczeńotrzymujepromocjędo oddziału
klasynastępnej,jeżelizewszystkichobowiązkowychzajęćedukacyjnychuzyskałroczneocenykla
syfikacyjnewyższeodocenyniedostatecznej.

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej 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 edukacyjnoterapeutycznym.
6. 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 oddziału
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po
ocenie ze sprawowania.
10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału
klasy.
11. 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
(„religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza
się obie uzyskane oceny z tych zajęć.
13. Uczeń kończy Szkołę Podstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka
regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.
14. Uczeń kończy szkołę 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.
15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do
średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
16. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział

klasy i przystępuje do egzaminu w roku szkolnym w którym ten oddział klasy powtarza.
17. 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 z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka
mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy
programowo wyższej.
ROZDZIAŁ 8
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 60.
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
4. W roku szkolnym 2017/2018 może zostać przyjęty uczeń, który w roku szkolnym
2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II gimnazjum.
5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
6. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.
7. Do szkoły/ przedszkola przyjmuje się uczniów/ dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
8. Przyjęcie do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej;
2) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
3) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych.
9. O przyjęciu ucznia do Zespołu Szkół decyduje dyrektor szkoły.

10. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
1) przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w szkole.
§61.
PRAWA UCZNIA
1.Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, a także ochrony poszanowania
godności;
3) korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w
nauce;
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających w szkole;
11) korzystaniazformpomocystypendialnej,doraźnej,rzeczowej;
12)
składaniaskargnapiśmiewprzypadkachgdynaruszonojegogodnośćosobistą,nietykalnośćcielesn
ąizłamanezostałyjegoprawa.Skargapowinnazostaćzłożonadodyrektoraszkołyi powinnazawiera
ćopis,miejsceidatęzdarzenia;

13) ochronydanychosobistych (informacjeostaniezdrowia,wynikachtestów
psychologicznych,o rodzinie –
statusmaterialny,społeczny,rozwód,alkoholizm,statusucznianietykalnościosobistej;
14) równegotraktowaniawsytuacjikonfliktuuczniainauczyciela.
§ 62.
OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
3) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
5) przestrzegać zarządzeń porządkowych wydawanych przez dyrektora szkoły, regulujących
na bieżąco sprawy z zakresu bezpieczeństwa;
6) przestrzeganie zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń elektronicznych (np. MP3, MP4, dyktafon itp.);
7) dbania o schludny wygląd stosowny do okoliczności;
8) ustala się zasady dotyczące ubioru, znajdujące się w regulaminie wyglądu ucznia, szkolny
strój galowy obowiązuje w następujących dniach:
-inauguracja roku szkolnego- zakończenie roku szkolnego egzamin ósmoklasisty klasy VIII
(tylko dla zdających) - uroczystości z okazji świąt państwowych- inne dni zgodnie z
zaleceniem dyrekcji szkoły.
2. Decyzję o czasowym odstąpieniu od postanowień statutu szkoły w sprawie jednolitego
stroju szkolnego podejmuje dyrekcja szkoły.
3. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru spowoduje zastosowanie kar przewidzianych
w statucie szkoły oraz WZO.
§ 63.
TRYB SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA
1. Uczeń,któregoprawazostałynaruszonemaprawowniesieniaskargidowychowawcy oddziału.
2. Skargamożebyćtakżewniesionabezpośredniododyrektoraszkoły.

3. Skargamożebyćwniesionaindywidualnieprzezucznia,grupęuczniówbądźzapośrednictwemsa
morząduuczniowskiego.
4. Skargimogąbyćwnoszonepisemnieiustnie.
5. Skargiiwnioskinienależącedokompetencjiszkołyprzekazywanesądownoszącegozewskazani
emwłaściwegoadresata.
6. Wnioskiiskarginiezawierająceimieniainazwiskawnoszącegopozostawiasiębezrozpatrzenia.
7. Zwyjaśnieniaskargi/wnioskunależysporządzićdokumentacjęwpostacinotatkisłużbowejo spo
sobachzałatwieniasprawyiwynikachpostępowaniawyjaśniającego.
8. Wnoszącyskargęotrzymujeinformacjępisemnąodpowiedźosposobierozstrzygnięciasprawy.
9. Jeślisprawategowymaga,pisemnąinformacjęosposobierozstrzygnięciasprawy,otrzymujerów
nieżorganprowadzącyorazorgansprawującynadzórpedagogiczny.
10. Zajakośćiprawidłowewykonanie,załatwienieskargi/wnioskuodpowiadająosoby,naktórede
kretowanoskargę.
11. Rozpatrzeniekażdejskargiwinnoodbyćsięwmożliwienajszybszymterminie.
§ 64.
NAGRODY
1. Uczeń może otrzymywać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy;
2) ustną pochwałę Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) ustną pochwałę Dyrektora Szkoły udzieloną wobec uczniów na uroczystym apelu;
4) nagrodę rzeczową wręczoną w obecności innych uczniów na uroczystym apelu;
5) list pochwalny Dyrektora Szkoły do rodziców bądź opiekunów ucznia;
6) wpis do Złotej Księgi.
2. Za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej organizacji młodzieżowej,
osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie przedmiotowej,
turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt
szkole i rodzicom oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w ust. l.
odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.
3. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń,
który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść
zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

§ 65.
KARY
1. Za nieprzestrzeganie statutu regulaminów, za lekceważenie nauki i innych obowiązków
szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) upomnieniem dyrektora udzielonym na forum klasy;
3) naganą dyrektora udzieloną wobec społeczności uczniowskiej;
4) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
5) przeniesieniem do klasy równoległej;
6) przeniesieniem do innej szkoły.
2. Karę wymienioną jako ostatnią może otrzymać uczeń za szczególnie rażące naruszanie
zasad współżycia społecznego, za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
chuligaństwo, narkomanię, spożywanie alkoholu pobicia z uszkodzeniem ciała, kradzieże i
napastowanie seksualne – Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o
przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 lat, gdy:
1) w związku z uchylaniem się od realizacji obowiązku szkolnego jest nieklasyfikowany do
egzaminów klasyfikacyjnego, bądź przystępuje i nadal nie uczęszcza do szkoły;
2) wchodzi w konflikt z prawem;
3) ulega nałogom ( alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na
pozostałych uczniów;
4) jest agresywny;
5) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
6) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego;
7) poważnie zakłóca proces dydaktyczny w szkole przez wywoływanie awantur lub inne
uniemożliwianie normalnej pracy w szkoły.
§ 66.
TRYB ODWOŁAWCZY OD KARY
1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd
uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla
dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni;

2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie
czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą;
3. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie
dłuższym niż 3 dni;
4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie
czasu ( 6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za
niebyłą.
5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne
środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania,

że

kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.
§ 67.

1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca
oddziału klasy powiadamia rodziców.
2. Za szkody wyrządzone umyślenie przez ucznia odpowiadają rodzice.
3. Niemogąbyćstosowanekarynaruszającenietykalnośćigodnośćosobistą.

§ 68.
PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY
W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady
Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora
Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu
wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:
1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
3) wchodzi w konflikt z prawem;
4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na
pozostałych uczniów;

6) dokonuje kradzieży;
7) demoralizuje innych uczniów;
8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;
10)

używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;

11)

nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.

§ 69.
TRYB ODWOŁAWCZY OD KARY
1. Uczeńmaprawodoodwołaniasięodkarypoprzezwychowawcę oddziału
lubsamorząduczniowskiwterminie 7
dniodjegozdaniemkrzywdzącejdecyzji.Wniosektenjestdladyrektoraszkoływiążącyizobowiązuj
egodoudzieleniaodpowiedziwterminie 7 dni.
2. Dyrektorszkoły,biorącpoduwagęnienagannezachowanieuczniawdłuższymokresieczasu,moż
ezwłasnejinicjatywylubnawniosekorganówszkołyuznać karęzaniebyłą.
3. Oudzielonychkarachregulaminowychszkołapowiadamiarodzicówwterminieniedłuższymniż
7dni.
4. Dyrektorszkołybiorącpoduwagęnienagannezachowanieuczniawdłuższymokresieczasu(6miesięcy)możezwłasnejinicjatywylubnawniosekorganówszkołyuznaćkaręzaniebyłą.
5. Karyniemogąnaruszaćgodnościucznia,mogąbyćzastosowanewówczas,gdyinneśrodkiwycho
wawczenieodniosłyskutku,aistniejepodstawadoprzewidywania,żekaraprzyczynisiędoosiągnięc
iaceluwychowawczego.
ROZDZIAŁ 9
PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO SZKOŁY
§ 70.

1.

Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym

roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku
szkolnego .
2.

Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy

pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowanie
przedszkolne.
3.

Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się :

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia;
2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się dyrektorów szkół tych obwodów.
2.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału klasy

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone
przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
3.

Kryteriom, o których mowa w ust. 4 organ prowadzący przyznaje określoną liczbę

punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.
4.

Skład i zadani komisji rekrutacyjnej określa art. 20 zb ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

5.

Nabór do szkoły prowadzony jest w oparciu u regulamin stworzony na podstawie

zarządzenia kuratora oświaty.
6.

Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są:

1) wniosek zawierający dane zgodne z art. 20 t ust. 1 Ustawy o systemie oświaty;
2) dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których
mowa w art. 20 t ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.
7.

Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły poprzez jej wywieszenie
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska, najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu bądź
niezakwalifikowaniu kandydata.
8.

W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do komisji

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wpływu wniosku.
9.

Rodzic kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w

terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
11. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
12. Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń korzystał z nauki.
13. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
ROZDZIAŁ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 71.
1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej:
uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się
następujące zasady:
1) egzemplarz w bibliotece;
2) nowo przyjęci nauczyciele są zobowiązani do zapoznania się z treścią statutu;
3) wychowawca klasy zapoznaje rodziców uczniów z treścią statutu.
§ 72.
1. Tekst jednolity uchwaliła Rada Pedagogiczna na zebraniu w dniu 08.11.2017r.

