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Podstawę prawną stanowią:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

z późn. zm.) 

2.  Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

4. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)

5. Rozporządzenie  Prezesa  Rady  ministrów  z  dnia  20  czerwca  2002  r.  w  sprawie  zasad  techniki

prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908), 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

7. Rozporządzenie 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 2017 r. poz. 1534),

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych

warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

( Dz. U. z 2015 r. poz. 959), 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania

i organizacji  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591),

10. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia

20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.) 

11.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. Art. 72 - prawa dziecka (Dz. U. Nr 97 z 1978r;

poz. 483). 

12. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014r; poz. ze zm.)
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13.  Rozporządzenie  MEN  z  dnia  28  sierpnia  2017r.  w  sprawie  warunków  organizowania

kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  oraz

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub

integracyjnych (Dz. U. Z 2017r. poz. 1652)

14. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania

zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. Z 2017r. poz. 1569).

15.  Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  31  grudnia  2002r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003, poz. 69 ze zm.)

16.  Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017r.  w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Z 2017r.

poz. 356) 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2017r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego

podręczników (Dz. U. z 2017, poz. 481).

18. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.

z 2017r. poz. 1658) 

19.  Rozporządzenie  MEN  z  dnia  2  czerwca  2017  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,

życia  w  fazie  prenatalnej  oraz  metodach  i  środkach  świadomej  prokreacji  zawartych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Z 2017r. poz. 1117) 

20.  Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2016 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 2016r, poz. 1368).

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form

prowadzenia w szkołach i  placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,  edukacyjnej,

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii.

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 170) 

23. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( z późniejszymi zmianami)

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652) 

25. Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

działania  publicznych  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznych,  w  tym  publicznych  poradni

specjalistycznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1647) 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii
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wydawanych  przez  zespoły  orzekające  działające  w  publicznych  poradniach  psychologiczno-

pedagogicznych

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  dzieci

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1656)

28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania

pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.( Dz. U. z 2017r. poz.

1457)

29. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  17  grudnia  2010  r.  w  sprawie

podstawowych  warunków  niezbędnych  do  realizacji  przez  szkoły  i  nauczycieli  zadań

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania ( Dz. U. Z 2011 r.

Nr 6, poz. 23)

30. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).

31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492).\

32. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).
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Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.

1.Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czerwonce.

2.Siedziba Szkoły Podstawowej znajduje się w Czerwonce Włościańskiej 37, 06-232 Czerwonka

Szlachecka (na działce Nr 262). 

3.W Szkole Podstawowej jest jedna Rada Pedagogiczna, jedna Rada Rodziców i jeden Samorząd

Uczniowski. 

4.Szkoła Podstawowa w Czerwonce nosi imię Marii Konopnickiej. 

5.Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi 8 lat i kończy się egzaminem.

6.Szkoła Podstawowa jest placówką publiczną, jednostką budżetową i działa na podstawie Ustawy

z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (t. j. |Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.

zm). 

7.Obwód Szkoły Podstawowej w Czerwonce jest zgodny z treścią Aktu Założycielskiego Szkoły

Podstawowej im.  Marii  Konopnickiej  w Czerwonce,  stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady

Gminy  Nr  XXVII  /  149  /  2017  z  dnia  30  listopada  2017  r.  i  obejmuje  obwody:  Czerwonka

Szlachecka, Czerwonka Włościańska, Dąbrówka, Soje, Mariampole, Ponikiew Wielka, Perzanowo,

Tłuszcz, Sewerynowo, Ciemniewo, Janopole, Guty Duże, Guty Małe, Adamowo, Krzyżewo Marki,

Krzyżewo  Jurki,  Kałęczyn,  Cieciórki  Szlacheckie,  Cieciórki  Włościańskie,  Lipniki,  Jankowo,

Budzyno Bolki, Budzyno Walędzięta, Budzyno Lipniki, Zacisze Nowe, Ulaski.

8.Uczniowie Szkoły Podstawowej zwani dalej „Uczniami” tworzą wspólnotę samorządową. 

9.Samorząd  Uczniowski,  zwany  dalej  „Samorządem”  stanowi  samorządne  przedstawicielstwo

uczniów i działa zgodnie z Regulaminem.

10.Rada  Rodziców stanowi  samorządne  przedstawicielstwo  rodziców  wyłonione  w  głosowaniu

tajnym lub jawnym z rad oddziałowych i działa zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

11.Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą”, składa się z nauczycieli zatrudnionych w tej szkole

i pracuje zgodnie z Regulaminem.

12.Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  nad  Szkołą  Podstawową  jest  Mazowieckie

Kuratorium Oświaty zwane dalej „Kuratorium”. 

13.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określa Organ Prowadzący na mocy

odrębnych przepisów.

14.W  Szkole  Podstawowej  mają  prawo  działać  i  działają  związki  zawodowe-  Związek

Nauczycielstwa  Polskiego  i  NZZ ,,Solidarność''  Pracowników Oświaty  i  Wychowania,  zgodnie

ze swoimi Statutami w oparciu o prawo dotyczące działalności Związków Zawodowych. 
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15.Organem prowadzącym Szkołę Podstawową jest Gmina zgodnie z Art. 5c Ustawy o Systemie

Oświaty oraz Art. 8.2 Ustawy Prawo oświatowe.

16. Szkoła używa pieczęci urzędowych:

 pieczęci podłużnej o treści: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czerwonce,

Czerwonka Włościańska 37, 06-232 Czerwonka;

 pieczęci okrągłej z napisem: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czerwonce,

w środku znajduje się Godło Państwa.

 

§2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Szkole  –  należy  przez  to  rozumieć  Szkołę  Podstawową  im.  Marii  Konopnickiej

w Czerwonce.

2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Czerwonce.

3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz.

U. z 2016r. Poz. 59).

4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy

przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej.

5. Uczniach  –  należy  przez  to  rozumieć  uczniów  Szkoły  Podstawowej  z  oddziałami

przedszkolnymi (w tym roczne przygotowanie przedszkolne).

6. Rodzicach  –  należy  przez  to  rozumieć  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  uczniów

uczęszczających do Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

7. Nauczycielach  –  należy  przez  to  rozumieć  pracowników  pedagogicznych  Szkoły

Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

8. Wychowawcy  –  należy  przez  to  rozumieć  nauczyciela,  którego  szczególnej  opiece

wychowawczej  powierzono  jeden  z  oddziałów  w  Szkole  Podstawowej  z oddziałami

przedszkolnymi w Czerwonce.

9. Organie prowadzącym Szkołę Podstawową – należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka,

reprezentowaną przez Wójta Gminy Czerwonka.

10. Organie  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  nad  Szkołą  Podstawową  –  należy  przez  to

rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce.
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Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

§3.

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo oświatowe oraz uwzględniające

Program  wychowawczo  -  profilaktyczny,  obejmujący  treści  i  działania  o  charakterze

wychowawczym  skierowane  do  uczniów,  oraz  treści  i  działania  o  charakterze

profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,

skierowane  do  uczniów,  nauczycieli  i rodziców.  Szkoła  w  szczególności  realizuje

następujące cele:

1) stwarza  warunki  do  pełnego  rozwoju  uczniów,  uwzględniając  ich  indywidualne

zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne;

2) wspomaga  wszechstronny  rozwój  ucznia,  rozbudza  i  rozwija  indywidualne

zainteresowania uczniów i ich uzdolnienia;

3) umożliwia  harmonijną  realizację  przez  nauczyciela  zadań  w  zakresie  nauczania,

kształcenia umiejętności i wychowania;

4) prowadzi  działania  profilaktyczne  i  sprawuje  opiekę  nad  uczniami  zgodnie  z  ich

potrzebami i w miarę możliwości szkoły;

5) podejmuje  działania  mające  na  celu  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów

i rozwijanie kompetencji kluczowych;

6) sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi;

7) troszczy  się  i  pomaga  tym  uczniom,  którzy  nie  mogą  opanować  minimum

programowego w stopniu zadowalającym;

8) organizuje  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczną  dla  uczniów  o  specjalnych

potrzebach edukacyjnych;

9) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;

10) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

11) zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

12) zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie

zajęć  pozalekcyjnych  oraz  aktywności  społecznej  i  umiejętności  spędzania  wolnego

czasu;

13) przygotowuje  dzieci  i  młodzież  do  wypełniania  obowiązków  rodzinnych

i obywatelskich  w  oparciu  o  zasady  solidarności,  demokracji,  tolerancji,

sprawiedliwości i wolności;
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14) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtowaniu

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

15) przygotowuje ucznia do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych;

16) umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa

ukończenia Szkoły Podstawowej;

17) umożliwia  absolwentom  dokonywanie  świadomego  wyboru  dalszego  kierunku

kształcenia;

18) udziela  pomocy  dziecku  doznającemu przemocy  w rodzinie  w oparciu  o  procedurę

„Niebieska Karta” i ,,Konwencję Praw Dziecka''.

2. Zgodnie  z  Konwencją  o  Prawach  Dziecka  nauczanie  jest  ukierunkowane  na  rozwijaniu

w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód  oraz na przygotowanie

dziecka do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju i tolerancji.

3. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności;

2) realizuje  programy  nauczania  uwzględniające  podstawę  programową  kształcenia

ogólnego;

3) działa  w  kierunku  rozwijania  zainteresowań  uczniów  poprzez  organizowanie  kół

zainteresowań, imprez kulturalnych, olimpiad, konkursów;

4) zapewnia  wszechstronną  pomoc  uczniom  mającym  trudności  w  opanowaniu  treści

programu nauczania;

5) zapewnia  naukę  poprawnego  i  swobodnego  wypowiadania  się,  pisania  i  czytania

ze zrozumieniem;

6) umożliwia poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

7) umożliwia  dochodzenie  do  rozumienia,  a  nie  tylko  do  pamięciowego  opanowania

przekazywanych treści;

8) rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-

skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych, itp.);

9) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

10) traktuje  wiadomości  przedmiotowe  ,  stanowiące  wartość  poznawczą  samą  w sobie,

w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

11) umożliwia poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

12) umożliwia  poznawanie  dziedzictwa  regionu,  kultury  narodowej  postrzeganej

w perspektywie kultury europejskiej;

13) stwarza  warunki  do  realizacji  projektów  edukacyjnych  ,  mających  na  celu

rozwiązywanie konkretnych problemów, z zastosowaniem różnorodnych metod.
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3.  Szkoła  przygotowuje  uczniów  do  pracy  w  warunkach  współczesnego  świata  poprzez

stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:

1) planowania,  organizowania  i  oceniania  własnej  nauki,  przyjmowania  za  nią  coraz

większej odpowiedzialności;

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji  własnego punktu

widzenia  i  brania  pod uwagę poglądów innych ludzi,  poprawnego posługiwania  się

językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

3) efektywnego  współdziałania  w  zespole  i  pracy  w  grupie,  budowania  więzi

międzyludzkich,  podejmowania  indywidualnych  i  grupowych  decyzji,  skutecznego

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

5) poszukiwania,  porządkowania  i  wykorzystywania  informacji  z  różnych  źródeł  oraz

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6) odnoszenia  do  praktyki  zdobytej  wiedzy  oraz  tworzenia  potrzebnych  doświadczeń

i nawyków;

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

8) przyswajania  sobie  metod  i  technik  negocjacyjnego  rozwiązywania  konfliktów

i problemów społecznych.

4. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:

1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji  celów i zasad określonych

w ustawie  i  przepisach  (do  niej)  wykonawczych,  stosownie  do  warunków  Szkoły

Podstawowej i wieku uczniów;

2. wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;

3. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

4. kształtuje postawy patriotyczne;

5. sprzyja zachowaniom proekologicznym;

6. umożliwia  uczniom  podtrzymanie  tożsamości  narodowej,  etnicznej,  językowej

i religijnej;

7. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

8. wprowadza  uczniów  w  świat  wartości,  w  tym  ofiarności,  współpracy,  solidarności,

altruizmu,  patriotyzmu,  szacunku  dla  tradycji,  wskazywanie  wzorców postępowania

i budowanie  relacji  społecznych,  sprzyjających  bezpiecznemu  rozwojowi  ucznia

(rodzina, przyjaciele, społeczeństwo);

9. dba o duchowy i moralny rozwój dziecka;

10.budzi  szacunek  do  pracy  poprzez  dobrze  zorganizowaną  pracę  na  rzecz  Szkoły
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i środowiska.

5. Nauczyciele  w  swojej  pracy  wychowawczej,  wspierając  w  tym  zakresie  obowiązki

rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie:

1. znajdowali  w szkole  środowisko wszechstronnego rozwoju  osobowego (w wymiarze

intelektualnym,  psychicznym,  społecznym,  zdrowotnym,  estetycznym,  moralnym,

duchowym);

2. rozwijali  w sobie dociekliwość poznawczą,  ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,

dobra i piękna w świecie;

3. mieli  świadomość  życiowej  użyteczności  zarówno  poszczególnych  przedmiotów

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;

4. stawali  się  coraz  bardziej  samodzielni  w  dążeniu  do  dobra  w  jego  wymiarze

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem

innych,  odpowiedzialność  za  siebie  i  odpowiedzialność  za  innych,  wolność  własną

z wolnością innych;

5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie;

6. uczyli  się  szacunku  dla  dobra  wspólnego  jako  podstawy  życia  społecznego  oraz

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

7. przygotowywali  się  do  rozpoznawania  wartości  moralnych,  dokonywania  wyborów

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość rozwijania i doskonalenia się;

8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich

poglądów;  umieli  współdziałać  i  współtworzyć  w  szkole  wspólnotę  nauczycieli

i uczniów.

6. Zadania  wychowawcze  są  realizowane  w  oparciu  o  program  wychowawczo  –

profilaktyczny Szkoły.

7. W  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły,  w  związku  z  sytuacją

umożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole

z przyczyn  niezależnych,  dyrektor  placówki  organizuje  realizację  zadań  szkoły

z wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na  odległość,  nauczanie  zdalne

lub hybrydowe.

§4.

1. Szkoła  zapewnia  opiekę  uczniom  odpowiednio  do  ich  potrzeb  oraz  posiadanych

możliwości, w szczególności poprzez:
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1) sprawowanie  bezpośredniej  opieki  nad  uczniami  przebywającymi  w Szkole  podczas

zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych  i  pozalekcyjnych  przez  nauczycieli

prowadzących te zajęcia;

2) pełnienie  przez  nauczycieli  dyżurów  podczas  przerw,  zgodnie  z  harmonogramem

dyżurów;

3) przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza

Szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) systematyczne kontrolowanie przez  pracowników Szkoły pomieszczeń i  sprzętu  pod

kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych

zagrożeń;

5) zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i logopedy;

6) wyposażenie szkolnych komputerów w programy blokujące treści  internetowe, które

mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega na ścisłym respektowaniu obowiązujących

w placówkach oświatowych ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:

◦ podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;

◦ podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury i pracownicy obsługi szkoły w budynku

A i B.

4. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć

i możliwości kadrowe Szkoły. 

5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek

organizowanych  przez  Szkołę,  sprawuje  kierownik  wycieczki  i  wyznaczeni  nauczyciele

oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 

6. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę i przez Biura

Podróży określają odrębne przepisy.

7. Indywidualne formy opieki nad uczniem określają odrębne przepisy.

8. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli.

9. Decyzję w sprawie obsady stanowisk wychowawców podejmuje Dyrektor.

§5.

1. Działalność edukacyjno-wychowawcza Szkoły jest określona przez:

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania;

2) Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły.

2. Program  wychowawczo  –  profilaktyczny  uchwala  Rada  Pedagogiczna  po zasięgnięciu
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opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3. Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły tworzą nauczyciele, rodzice i uczniowie.

4. Podstawy  programowe  realizowane  są  w  oddziałach  przedszkolnych  –  edukacja

przedszkolna w grupie dzieci 3 – 4 letnich, 5 – letnich i 6 – letnich.

5. W zakresie i w oparciu o zasady określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Szkoła Podstawowa realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego, obejmującego

klasy I – III oraz kształcenie przedmiotowe obejmujące klasy IV – VIII.

§6.

1. Szkoła współpracuje z rodzicami, organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę w jej

działaniach dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§7.

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej i oddziałów

przedszkolnych ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

i dydaktycznych  oraz  rozwijaniu  ich  umiejętności  wychowawczych  w  celu  zwiększania

efektywności  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Jest  udzielana  w formie  bieżących

porad nauczycielom, porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

§8.

1. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniowi  polega  na  rozpoznawaniu

i zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  ucznia

oraz rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia,  wynikających

w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;
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3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaburzeń zachowania i emocji;

11) z  zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową ucznia  i  jego  rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

12) z  trudności  adaptacyjnych  związanych  z  różnicami  kulturowymi  lub  ze  zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§9.

1. 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  psychologiczno-

pedagogiczną  w  szkole  –  na  podstawie  rozpoznania  indywidualnych  potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

§ 10.

1. W  Szkole  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  jest  udzielana  uczniom  w  trakcie

bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,

a także w formie:

 zajęć rozwijających uzdolnienia;
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 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

 porad i konsultacji;

 warsztatów;

 zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

 kas terapeutycznych;

 zajęć rozwijających umiejętności uczenia się.

2. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-  wyrównawczych  i  zajęciach

specjalistycznych trwa do czasu usunięcia  opóźnień  w  uzyskaniu  osiągnięć

edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego

etapu  edukacyjnego,  lub  złagodzenia  albo  wyeliminowania  zaburzeń  stanowiących

powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

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

logopedycznych  korekcyjno-kompensacyjnych  trwa  45 minut  a  godzina  zajęć

specjalistycznych, rewalidacyjnych 60 minut. 

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności

w nauce,  w  szczególności  w  spełnianiu  wymagań  edukacyjnych  wynikających

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu  edukacyjnego.

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

6. Zajęcia  korekcyjno  –  kompensacyjne  organizuje  się  dla  uczniów  z  zaburzeniami

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  Liczba

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

7. Zajęcia  logopedyczne  organizuje  się  dla  uczniów  z  zaburzeniami  mowy,  które

powodują  zaburzenia  komunikacji  językowej  oraz  utrudniają  naukę.  Liczba

uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

8. Zajęcia  rozwijające  uzdolnienia,  zajęcia  dydaktyczno  –  wyrównawcze

oraz specjalistyczne  prowadzą  nauczyciele,  wychowawcy  grup  wychowawczych

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

9. Porady, konsultacje,  warsztaty i  szkolenia prowadzą nauczyciele,  wychowawcy grup

wychowawczych  i  specjaliści  posiadający  kwalifikacje  odpowiednie  do  rodzaju

prowadzonych zajęć.

10. Zajęcia  rozwijające  kompetencje  emocjonalno-społeczne  organizuje  się  dla  uczniów
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przejawiających trudności  w funkcjonowaniu społecznym. Liczba  uczestników zajęć

nie może przekraczać 10.

§11.

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia

z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji innej narodowości, w tym romskiej;

6) pomocy nauczyciela;

7) pielęgniarki;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11) dyrektora Szkoły.

2) Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,

dzieci i młodzieży.

§12.

1. Do  zadań  nauczycieli,  wychowawców  grup  wychowawczych  i  specjalistów  w  Szkole

w związku z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:

1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych uczniów;

2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
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uczniów,  w  tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  uczniów

i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki; 

4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5. współpraca  z  poradnią  w  procesie  diagnostycznym  i  postdiagnostycznym,

w szczególności  w  zakresie  oceny  funkcjonowania  uczniów,  barier  i  ograniczeń

w środowisku  utrudniających  funkcjonowanie  uczniów  i  ich  uczestnictwo  w  życiu

przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy

funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań;

6. w  przedszkolu  -  prowadzą  obserwację  pedagogiczną  mającą  na  celu  wczesne

rozpoznanie  u  dziecka  dysharmonii  rozwojowych  i  podjęcie  wczesnej  interwencji,

a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne –

obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i  oceną gotowości  dziecka do podjęcia

nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

7. w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy

z uczniami, mającą na celu rozpoznawanie u uczniów:

1. trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I – III ryzyka wystąpienia

specyficznych trudności w uczeniu się lub,

2. szczególnych uzdolnień.

8. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia  i  zawodu w trakcie  bieżącej

pracy z uczniem;

2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem nauczyciele i specjaliści

informują o tym wychowawcę klasy;

3. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli,  wychowawców grup wychowawczych

lub  specjalistów  o  potrzebie  objęcia  ucznia  pomocą  psychologiczno  –  pedagogiczną

w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeśli stwierdzili taką potrzebę;

4. W przypadku  stwierdzenia  przez  wychowawcę  klasy,  że  konieczne  jest  objęcie  ucznia

pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie

uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

5. Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia

się zalecenia zawarte w orzeczeniach i w opiniach poradni;

6. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej

współpracuje z  rodzicami ucznia oraz w zależności  od potrzeb z innymi nauczycielami,

wychowawcami grup wychowawczych i  specjalistami  prowadzącymi zajęcia  z  uczniem,
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z poradnią lub innymi osobami wymienionymi wyżej jako osoby, z inicjatywy których może

być udzielona uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczna;

7. Nauczyciele,  specjaliści  i  wychowawcy  grup  wychowawczych  prowadzą  odpowiednią

dokumentację.

8. Nauczyciele,  specjaliści  i  wychowawcy  grup  wychowawczych  udzielający  pomocy

psychologiczno  –  pedagogicznej  dziecku  oceniają  efektywność  udzielonej  pomocy

i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania

ucznia.

9. W  przypadku  gdy  z  wniosków  wynika,  że  mimo  udzielanej  uczniowi  pomocy

psychologiczno – pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia Dyrektor

Szkoły,  za  zgodą  rodziców  ucznia  występuje  do  publicznej  poradni  psychologiczno  –

pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania

problemu ucznia.

§13.

1. Do  zadań  Dyrektora  Szkoły  w  związku  z  organizacją  pomocy  psychologiczno  -

pedagogicznej należy:

1) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole;

2) tworzenie  zespołów,  które  planują  i  koordynują  udzielanie  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej  dla  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego;

3) na  podstawie  zaleceń  zespołów  ustalanie  dla  uczniów  form,  sposobów  i  okresu

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin,  w  którym

poszczególne formy będą realizowane;

4) informowanie na piśmie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,  w których

poszczególne formy pomocy będą realizowane (niezwłocznie po ustaleniu);

5) decyduje  o  wcześniejszym  zakończeniu  udzielania  uczniowi  danej  formy  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej  na  podstawie  oceny  zespołu  dokonanej  na  wniosek

rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze lub zajęcia

terapeutyczne;

6) występuje  z  wnioskiem  do  publicznej  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej

o przeprowadzenie diagnozy.
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§14.

1. W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego

planowanie  i  koordynowanie  udzielania  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  jest

zadaniem  zespołu  nauczycieli,  wychowawców  grup  wychowawczych  i  specjalistów

pracujących z tym uczniem.

2. Zadania zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 planowanie  i  koordynowanie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej

z uwagi  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

 ustalenie  dla  ucznia  form  udzielenia  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej,

a w przypadku zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

i specjalistycznych także okres ich udzielania;

 przekazywanie  dyrektorowi  zalecanych  form,  sposobów  i  okresów  udzielania  

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 opracowywanie  dla  uczniów  posiadających  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET);

 uwzględnienie  form  i  okresu  udzielania  uczniowi  pomocy  psychologiczno  –

pedagogicznej;

 nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniowi

posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno -

pedagogicznej  uwzględniają  w  indywidualnym  programie  edukacyjno  –

terapeutycznym wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji;

 podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

3. potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

4. ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

oraz wymiarze godzin Dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.

§15.

1. Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  udzielana  w  Szkole  rodzicom  uczniów

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
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wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu

zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

2. W  Szkole  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  jest  udzielana  rodzicom  uczniów

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

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Wsparcie  merytoryczne  dla  nauczycieli  i  specjalistów  udzielających  pomocy

psychologiczno- pedagogicznej w Szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia

nauczycieli.

Sposób realizowania celów i wykonywania zadań Szkoły

§ 16.

1) Szkoła  umożliwia realizację  obowiązku szkolnego określonego w Ustawie 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  i  oddziałów

przedszkolnych;

6. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym

zakresie.

2) Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2. pracowni informatycznej;

3. pracowni chemicznej;

4. sali gimnastycznej;

5. biblioteki;

6.  stołówki;

7. świetlicy; 

8. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

9. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni

10.dwóch placów zabaw;
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11.gabinetu pedagoga szkolnego i logopedy;

12.boiska szkolnego;

13.szatni:  dla  dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych  i  uczniów  klas  I-  VIII  Szkoły

Podstawowej.

§ 17

1. 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  dydaktyczno-

wyrównawczych,  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych  oraz  rewalidacyjno-

wychowawczych i rewalidacyjnych;

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. zapewniania  uczniom  możliwości  korzystania  na  terenie  szkoły  z  Internetu  oraz

instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści,

które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  prawidłowego  rozwoju  psychicznego  czy  też

moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących

przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;

8. dbanie  o  bezpieczeństwo  uczniów  oraz  ich  zdrowie  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami BHP.
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2. Szkoła realizuje swoje zadania przez:

1. organizację zajęć dydaktycznych w szkole i poza nią, np. w placówkach naukowych,

kulturalnych itp. oraz zajęć pozalekcyjnych;

2. kontynuowanie  kształcenia  umiejętności  posługiwania  się  językiem  polskim,

wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

3. diagnozowanie postępów edukacyjnych, rozpoznawanie problemów wychowawczych;

4. organizowanie  dla  uczniów  pomocy  psychologiczno  -  pedagogicznej  zgodnie

z obowiązującymi przepisami;

5. rozwijanie  zainteresowań  i  zdolności  uczniów,  zachęcanie  do  udziału  w  konkursach

organizowanych przez szkołę i poza nią;

6. wprowadzanie na zajęciach edukacyjnych aktywnych metod pracy z wykorzystaniem

technologii  informacyjno-komunikacyjnych we współpracy z  nauczycielem biblioteki

przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki;

7. wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

8. skuteczne  nauczanie  języków  obcych  zgodnie  z  zastosowaniem  zajęć  do  poziomu

przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych;

9. propagowanie postaw aktywnych, włączanie uczniów do współtworzenia życia szkoły,

np. poprzez działalność samorządu szkolnego;

10. reagowanie  na  niewłaściwe  zachowania  i  postawy  uczniów  w  szkole  i  poza  nią,

kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania drugiego człowieka;

11. kształtowanie  u  uczniów  dbałości  o  zdrowie  własne  i  innych  ludzi  oraz  tworzenie

środowiska sprzyjającego zdrowiu.

3. Zakres  i  sposób  wykonywania  zadań  opiekuńczych  szkoły  uwzględnia  wiek  uczniów,

potrzeby  środowiskowe  oraz  obowiązujące  ogólnie  przepisy  bezpieczeństwa  i  higieny,

a w szczególności:

1. sprawowanie  opieki  nad  uczniami  przebywającymi  w  szkole  podczas  zajęć

obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych;

2. sprawowanie  opieki  nad  uczniami  podczas  zajęć  poza  terenem  szkoły  w  trakcie

wycieczek, obozów, biwaków, zielonych szkół organizowanych przez szkołę, pełnienie

dyżurów przez nauczycieli w szkole;

4. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

1. uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie:

2. wychowawca  klasy  pierwszej  ma  obowiązek  w  pierwszych  dniach  września

przeprowadzić  zajęcia  mające  na  celu  zaznajomienie  uczniów  z  pomieszczeniami

szkoły, zasadami bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły,

3. wychowawca  klasy  pierwszej  ma  obowiązek  w  pierwszych  dniach  września

22



przeprowadzić zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego

poruszania się po drogach;

4. uczniami  z  zaburzeniami  rozwojowymi,  uszkodzeniami  narządów  ruchu,  wzroku

i słuchu;

5. dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale, 

6. organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.,

7. uczniami,  którym  z  powodu  warunków  rodzinnych  lub  losowych  potrzebne  są

szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:

8. korzystania z dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce;

9. wyprawki szkolnej,

10. stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym.

11. uczniami wywodzącymi się z rodzin wielodzietnych – zastosowanie mają wymienione

wyżej formy pomocy.

5. Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

szkoła zapewnia nauczanie indywidualne:

1. nauczanie indywidualne organizuje Dyrektor w sposób zapewniający realizację wskazań

wynikających  z  potrzeb  edukacyjnych  i  zalecanych  form  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej  oraz  na  okres  określony  w  orzeczeniu  o  potrzebie  nauczania

indywidualnego;

2. nauczanie  indywidualne  ucznia  prowadzone  jest  przez  nauczycieli  szkoły,  którym

Dyrektor  powierzy prowadzenie tych zajęć,  w zakresie,  miejscu i  czasie  określonym

przez dyrektora szkoły;

3. zajęcia w ramach nauczania indywidualnego są dokumentowane zgodnie z przepisami

w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

4. zajęcia nauczania indywidualnego prowadzi się zgodnie z zleceniami w miejscu pobytu

ucznia,  w  szczególności  w  domu  rodzinnym,  na  terenie  szkoły  lub  w  oddziale

na niektórych zajęciach i w gabinetach.

5. tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia określany jest

w porozumieniu  z  organem  prowadzącym,  w  oparciu  o  rozporządzenie  w  sprawie

indywidualnego 

6. obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  dzieci  i  indywidualnego

nauczania dzieci i młodzieży.

6. Szkoła  udziela  pomocy  uczennicy  będącej  w  ciąży  wszelkiej  niezbędnej  pomocy

do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości bez opóźnień (ust. z 7dnia stycznia

1993 r. o planowaniu rodziny):

1. nieobecność  uczennicy  na  wszelkich  zajęciach  szkolnych,  związana  z  jej  sytuacją
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spowodowaną  ciążą,  porodem  lub  połogiem  należy  uznać  za  nieobecność

usprawiedliwioną,  która  umożliwi  wyznaczenie  egzaminu  w  terminach  dogodnych

dla uczennicy, ustalonych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy po upływie terminów

obowiązkowych;

2. poza zaświadczeniem lekarskim od uczennicy w ciąży nie mogą być wymagane inne

zaświadczenia;

3. w ramach pomocy szkoła ponadto umożliwia indywidualny tok nauczania oraz pomoc

psychologiczno-pedagogiczną.

7. Szkoła podejmuje działania wychowawczo -profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia,

w  tym  zdrowia  psychicznego,  profilaktykę,  interwencje  kryzysowe,  terapie,  korektę

zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy.

8. Działania te realizowane są poprzez:

1. rozmowy z pedagogiem;

2. udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia;

3. udział  uczniów  w  zajęciach  profilaktycznych  na  temat  uzależnień,  przemocy,

demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;

4. podejmowanie  tej  tematyki  oraz  edukacji  prawnej  uczniów  ukierunkowanej

na uświadomienie  im  instrumentów  prawnych  możliwych  do  wykorzystania  wobec

uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach

z wychowawcą; 

5. system  procedur  dotyczących  sprawnego  i  szybkiego  podejmowania  działań

interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;

6. współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne.

 

 Rozdział 3

Organ prowadzący i organy nadzorujące

§18.

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Czerwonka, do zadań, której należy:

1. zapewnienie  warunków  działania  Szkoły,  w  tym  bezpiecznych  i  higienicznych

warunków nauki, wychowania i opieki;

2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych;

3. zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej Szkoły.

2. Gmina sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych

i administracyjnych, tj :
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1. prawidłowością  dysponowania  przyznanymi  Szkole  środkami  budżetowymi

oraz gospodarowania mieniem;

2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

pracowników;

3. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji Szkoły. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kuratorium, do zadań, którego

należy: 

1. ocenianie stanu i  warunków działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej

Szkoły i nauczycieli;

2. analiza i ocena efektów realizacji programów nauczania i działalności statutowej; 

3. udzielanie pomocy Szkole i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych

i opiekuńczych;

4. inspirowanie  nauczycieli  do  innowacji  pedagogicznych,  metodycznych

i organizacyjnych.

2. Mazowieckie  Kuratorium  Oświaty  i  Gmina  Czerwonka  mogą  ingerować  w  działalność

Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie i aktach wykonawczych.

Rozdział 4

Zarządzanie Szkołą Podstawową

§19.

1. Zadania  i  kompetencje  organu  prowadzącego  Szkołę  oraz  organu  sprawującego  nadzór

pedagogiczny określają odrębne przepisy.

2. Organy,  o  których  mowa  w  ust.  1  mogą  ingerować  w  działalność  Szkoły  wyłącznie

w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

3. Szkołą kieruje Dyrektor.

4. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

5. Postępowanie, o którym mowa w ust. 4, określają odrębne przepisy.

6. Inne stanowiska kierownicze tworzy się za zgodą organu prowadzącego.

7. Kolegialnym  organem  w  zakresie  realizacji  statutowych  zadań  Szkoły  dotyczących

kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna Szkoły.

8. Kompetencje Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy.

9. W Szkole działają organy: Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców, utworzone w oparciu

o przepisy prawa oświatowego i Statut Szkoły.

10. Organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej
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działalności.

11. Obsługę finansową prowadzi Wydział Oświaty i Wychowania.

Rozdział 5

Organy Szkoły i ich kompetencje

§20.

1. Organami Szkoły są:

1. Dyrektor; 

2. Rada Pedagogiczna;

3. Rada Rodziców;

4. Samorząd Uczniowski.

Dyrektor Szkoły

§21.

1. Szkołą kieruje dyrektor Szkoły, zwany dalej „Dyrektorem”, powołany przez Gminę.

2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy

szkoły.

3. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów statutowych szkoły,  jeśli  są niezgodne

z przepisami prawa.

5. O wstrzymaniu  wykonania  uchwały  Dyrektor  niezwłocznie  informuje  organ sprawujący

nadzór pedagogiczny nad Szkołą, a w sprawach wymienionych w art.34a ust.1 ustawy –

także organ prowadzący Szkołę

6. Sposób  postępowania  w  sprawie  wstrzymania  uchwały  Rady  Pedagogicznej  określa

art. 41 ust.1 ustawy.

7. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) w zakresie spraw związanych bezpośrednio z działalnością podstawową Szkoły:

a) zatwierdzanie szkolnych zestawów programów nauczania,

b) przedkładanie  Radzie  Pedagogicznej  do  zatwierdzenia  wyników  klasyfikacji
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i promocji uczniów,

c) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły,

d) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, określonych w odrębnych

przepisach,

e) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły,

f) sprawuje  nadzór  pedagogiczny  nad  działalnością  nauczycieli  i  wychowawców

na zasadach  określonych  w  odrębnych  przepisach.  Opracowuje  plan  nadzoru

uwzględniający  wnioski  z  nadzoru  pedagogicznego  sprawowanego  w  szkole

w poprzednim roku szkolnym. We wrześniu zapoznaje z nim Radę Pedagogiczną.

Dwa  razy  w  roku  przedstawia  Radzie  Pedagogicznej  wnioski  ze  sprawowanego

nadzoru oraz informacje o działalności Szkoły,

g) dokonuje oceny pracy nauczycieli,

h) kieruje  procedurą  awansu  zawodowego  nauczycieli  i  dokonuje  oceny  dorobku

zawodowego za okres stażu,

i) kontroluje  spełnianie  obowiązku  rocznego  przygotowania  przedszkolnego,

obowiązku  szkolnego  i  wydaje  decyzje  administracyjne  w  zakresie  zezwolenia

na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą,

j) przeprowadza, koordynuje i odpowiada za ewaluację wewnętrzną Szkoły,

k) sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

l) wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

m) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

n) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe szkoły,

o) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec

uczniów,

p) wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli

i pracowników,

q) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

ucznia,

r) współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli

w organizacji praktyk pedagogicznych,

s) stwarza  warunki  do  działania  w  szkole  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i  innych

organizacji,  których  celem  jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzenie

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

t) współpracuje  z  pielęgniarką,  lekarzem  pediatrą  i  stomatologiem,  sprawującymi
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profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) przygotowuje  projekt  planów  pracy  Szkoły  Podstawowej  z  oddziałami

przedszkolnymi,

b) opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły,

c) ustala tygodniowe rozkłady zajęć,

d) może  tworzyć  zespoły  wychowawcze,  zespoły  przedmiotowe  lub  inne  zespoły

problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez

Dyrektora, na wniosek zespołu,

e) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

f) realizuje  uchwały  Rady  Pedagogicznej,  podjęte  w  ramach  ich  kompetencji

stanowiących,

g) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków

określonych odrębnymi przepisami,

h) odpowiada za organizację i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty,

i) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole;

3) w zakresie spraw finansowych:

a) opracowuje plan finansowy Szkoły,

b) uzgadnia go z Radą Pedagogiczną,

c) realizuje budżet Szkoły,

d) dysponuje  środkami  finansowymi  określonymi  w  planie  finansowym  Szkoły

zaopiniowanym  przez  Radę  i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe

wykorzystanie,

e) dba o powierzone mienie;

4) w zakresie administracyjno – gospodarczym:

a) sprawuje nadzór nad pracownikami administracji i obsługi,

b) organizuje wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c) prowadzi nadzór nad prawidłowością dokumentacji obrotu drukami szkolnymi,

d) organizuje  przegląd  techniczny  obiektów  szkolnych  i  prac  konserwacyjno  –

remontowych,

e) prowadzi okresowe inwentaryzacje majątku Szkoły;

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i pozostałych zadań:

a) realizuje zadania wynikające z przepisów BHP,

b)  zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) egzekwuje  przestrzegania  przez  uczniów  i  pracowników  ustalonego  w  Szkole

porządku oraz dbałość o czystość i estetykę w jego obiektach,
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d) wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego i obrony cywilnej,

e) co  najmniej  raz  w  roku  dokonuje  kontroli  zapewnienia  bezpieczeństwa

i higienicznych  warunków  korzystania  z  obiektów  należących  do  Szkoły,  w  tym

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

8. Dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych w Szkole pracowników.

9. W zakresie, o którym mowa w ustępie, Dyrektor w szczególności:

▪ decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

▪ decyduje o przyznaniu nagród i wymierzaniu kar porządkowych;

▪ decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień;

▪ wydaje polecenia służbowe.

10. Dyrektor  jest  przedstawicielem  Szkoły  na  zewnątrz  oraz  w  sprawach  wynikających

z Ustawy – organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu

postępowania administracyjnego.

11. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z organami statutowymi Szkoły.

12. Dyrektor  Szkoły  może,  w  drodze  decyzji,  skreślić  ucznia  z  listy.  Skreślenie  następuje

na podstawie  uchwały  Rady  Pedagogicznej,  po  zasięgnięciu  opinii  samorządu

uczniowskiego.  Dotyczy  to  ucznia  objętego  obowiązkiem  szkolnym,  w  uzasadnionych

przypadkach  uczeń  ten  na  wniosek  Dyrektora  Szkoły,  może  zostać  przeniesiony  przez

kuratora oświaty do innej szkoły.

13. Dyrektor  występuje  do  Kuratora  Oświaty  z  wnioskiem o  przeniesienie  ucznia  do  innej

szkoły  po  wyczerpaniu,  w  stosunku  do  ucznia,  wszystkich  możliwych  oddziaływań

wychowawczych  zastosowanych  przez  wychowawcę  klasy,  pedagoga  i  psychologa

szkolnego, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne,

policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.

14. Przypadki, w których Dyrektor może wystąpić do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej

szkoły to w szczególności:

◦ uczeń  naraża  siebie  na  niebezpieczeństwo,  a  podejmowane  środki  zaradcze  nie

przynoszą efektów;

◦ uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne

działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;

◦ zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów;

◦ uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza

poza ustalone normy społeczne;
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◦ wszelkie  działania  naprawcze  zastosowane  wobec  tego  ucznia  i  jego  rodziny,

wielokrotnie  podejmowane,  udokumentowane,  nie  przynoszą  poprawy  w  obszarze

zagrożeń dla zdrowia i życia;

◦ inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły.

15. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora)

jest obowiązany powiadomić:

16. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

17. organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

18. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z Ustawy i przepisów szczególnych.

19. Dyrektor  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  Radą  Rodziców,  Radą

Pedagogiczną, rodzicami, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi.

Rada Pedagogiczna

§22.

1. W Szkole działa jedna Rada Pedagogiczna składająca się z pracowników pedagogicznych.

2. Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  Szkoły  realizującym  statutowe  zadania

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej w w Szkole jest Dyrektor Szkoły.

4. Zasady  funkcjonowania  Rady  Pedagogicznej  określa  Regulamin  działalności  uchwalony

przez Radę Pedagogiczną Szkoły obejmujący w szczególności następujące zagadnienia:

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rady

Pedagogicznej;

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;

3) zasady  dopuszczania  do  udziału  w pracach Rady Pedagogicznej  osób nie  będących

członkami tego organu placówki oświatowej;

4) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

5) kompetencje  stanowiące  oraz  opiniujące  Rady  Pedagogicznej  określają  odrębne

przepisy oraz Statut.

5. Organizacja i działania Rady Pedagogicznej.

1) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący,

b) nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

2) W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:
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a) przedstawiciele Rady Rodziców,

b) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi,

c) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,

d)  osoby  zaproszone  przez  przewodniczącego  za  zgodą  lub  na  wniosek  Rady,

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji.

3) zebrania Rady są organizowane:

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b) na koniec każdego półrocza w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,

c) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

d) w miarę bieżących potrzeb,

e) nadzwyczajne  –  na  wniosek  organu  prowadzącego  nadzór  pedagogiczny,

z inicjatywy  Dyrektora  Szkoły,  Rady  Rodziców,  organu  prowadzącego

lub co najmniej 1/3 członków Rady.

4) zebrania  Rady  Pedagogicznej  przygotowuje  i  prowadzi  przewodniczący

wg harmonogramu lub na wniosek w. w. osób, instytucji i organów.

5) z zebrania Rady sporządza się protokół, który jest sporządzany zgodnie z Regulaminem

Protokołowania Posiedzeń Rady Pedagogicznej.

6) Zadania Rady Pedagogicznej:

a) przygotowanie Statutu Szkoły oraz jego uaktualnień,

b) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej,

c) analizowanie procesu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

d) półroczne i roczne analizowanie jakości pracy Szkoły,

e) analizowanie organizacyjnych i materialnych warunków pracy Szkoły,

f) kształtowanie  właściwej  atmosfery  pracy  opartej  na  koleżeństwie,  życzliwości,

wzajemnej pomocy i właściwej współpracy,

g) organizowanie  różnych  form  samokształcenia  i  rozpowszechniania  nowatorstwa

pedagogicznego,

h) działania na rzecz promowania Szkoły w środowisku;

7) Obowiązki przewodniczącego Rady:

a) realizacja uchwał Rady,

b) analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady,

c) zapoznawanie  Rady  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oświatowego

oraz omawianie trybu i formy ich realizacji,

d) dbanie o autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczycieli,

e) oddziaływanie  na  postawę  nauczycieli,  pobudzanie  ich  do  twórczej  pracy
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i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

f) przedstawianie  Radzie,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w  roku  szkolnym,  ogólnych

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje

o działalności Szkoły;

6. Obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

a) zgodna współpraca w podnoszeniu poziomu jakości pracy Szkoły,

b) przestrzeganie  postanowień  prawa  oświatowego,  szkolnego  oraz  wewnętrznych

zarządzeń Dyrektora,

c) uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej komisji, do których

został powołany,

d) realizacja uchwał Rady,

e) przestrzeganie  tajemnicy  obrad  Rady  (nieujawnianie  spraw  poruszanych

na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,

a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły),

f) aktywne uczestnictwo w obradach i pracach Rady oraz rzetelne przygotowywanie się

do posiedzeń, 

g) wykonywanie przyznanych zadań zgodnie z rocznym planem pracy;

h) składanie sprawozdań przed Radą,

i) przestrzeganie  zasad  dobrego  wychowania  i  taktu  pedagogicznego  w stosunkach

międzyludzkich;

7. Kompetencje Rady Pedagogicznej

a) do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

 podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

 podejmowanie  uchwał  w  sprawie  eksperymentów  pedagogicznych  w  szkole,

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,

 podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

 ustalanie sposobów realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego,

 b) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 organizację  pracy  Szkoły,  w  tym  tygodniowy  rozkład  zajęć  lekcyjnych

i pozalekcyjnych,

 projekt planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły,

 wnioski  Dyrektora  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczeń,  nagród  i  innych

wyróżnień,

 propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
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w ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c)  Rada  Pedagogiczna  może  występować  z  wnioskiem do  organu  prowadzącego

Szkołę  o  odwołanie  nauczyciela  ze  stanowiska  Dyrektora.  Organ  uprawniony

do odwołania  jest  obowiązany  przeprowadzić  postępowanie  wyjaśniające

i powiadomić o jego wyniku Radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,

d) Rada przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia

Radzie Pedagogicznej;

8. Uchwały Rady Pedagogicznej:

a) Rada podejmuje uchwały na zebraniach,

b) uchwały obowiązują wszystkich pracowników szkoły i uczniów,

c) projekt uchwały przygotowuje Dyrektor Szkoły lub grupa członków Rady,

d) każdy  członek  Rady  przed  podjęciem  decyzji  o  przyjęciu  uchwały  musi  mieć

możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały,

e) uchwały  Rady  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów,  przy  udziale

co najmniej połowy jej członków,

f) tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym,

g) tekst każdej uchwały jest umieszczony w księdze protokołów,

h) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady, jeżeli stwierdzi, że jest ona

niezgodna z  przepisami prawa oświatowego.  O wstrzymaniu wykonania uchwały

Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór

pedagogiczny  celem zajęcia  stanowiska.  Organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny

uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej  niezgodności  z  przepisami  prawa

po zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego  Szkołę.  Rozstrzygnięcie  organu

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9. Nowelizacja powyższego Statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców

§23.

1. W  Szkole  działa  Rada  Rodziców  Szkoły  Podstawowej  z oddziałami  przedszkolnymi

w Czerwonce.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W  wyborach  do  Rady  Rodziców  jednego  ucznia  reprezentuje  jeden  rodzic.  Wybory
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przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym.

4. Szczegółowe  zasady  organizacji  i  funkcjonowania  Rady  Rodziców  określa  Regulamin

działalności Rady Rodziców.

5. Dyrektor  zapewnia  Radzie  Rodziców  organizacyjne  warunki  działania  oraz  stale

współpracuje z Radą Rodziców.

6. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa regulamin działalności Rady Rodziców.

7. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.

8. Kadencja członków Rady Rodziców wynosi rok.

9. Pracą Rady Rodziców kieruje Przewodniczący, wybrany w głosowaniu tajnym spośród jej

członków na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. 

10. Rada  Rodziców może  występować  w imieniu  Rodziców do  Dyrektora  Szkoły  i  innych

organów  Szkoły,  organu  prowadzącego  Szkołę  oraz  do  organu  sprawującego  nadzór

pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

11. Rada Rodziców uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy Szkoły.

12. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści

i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania.

13. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo – profilaktycznego

Szkoły  program  ten  ustala  Dyrektor  w  uzgodnieniu  z  organem  sprawującym  nadzór

pedagogiczny.  Program  ustalony  przez  Dyrektora  obowiązuje  do  czasu  uchwalenia

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

14. W  celu  wspierania  działalności  statutowej  Szkoły  Rada  Rodziców  może  gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania

funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

15. Organem pomocniczym dla Rady Rodziców są rady oddziałowe.

Samorząd Uczniowski

§24.

1. Wszyscy  uczniowie  Szkoły,  z  mocy  prawa  tworzą  Samorząd  Uczniowski,  który  działa

zgodnie z odrębnym regulaminem zgodnym ze Statutem.
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2. Samorząd  Uczniowski  jest  organem  reprezentującym  ogół  uczniów  i  działa  zgodnie

z własnym regulaminem.

3. Samorząd Uczniowski ma swojego opiekuna, którym jest jeden z nauczycieli pracujących

w Szkole.

4. Dyrektor  zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne,  w tym lokalowe,

warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez ich opiekuna.

5. W miesiącu wrześniu w głosowaniu tajnym, spośród uczniów i przez uczniów klas I-VIII

Szkoły Podstawowej wybierany jest Samorząd.

6. Do zadań Samorządu należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli;

2) kształtowanie  umiejętności  zespołowego  działania,  stworzenie  warunków

do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

3) organizowanie społeczności  uczniowskiej  do jak najlepszego spełniania  obowiązków

szkolnych;

4) przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów;

5) współdziałanie  z  władzami  Szkoły  w  zapewnieniu  uczniom  należytych  warunków

do nauki  oraz  współdziałanie  w  rozwijaniu  w  czasie  wolnym  od  zajęć  lekcyjnych

różnych form zajęć pozalekcyjnych;

6) dbanie o mienie Szkoły;

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce;

8) rozstrzyganie sporów między uczniami;

9) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia

się  takiego  konfliktu  zgłaszanie  go  poprzez  opiekuna  samorządu  Dyrektorowi

lub Radzie Pedagogicznej.

10) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor Szkoły.

7. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:

1) przedstawiania  Radzie  Pedagogicznej  wniosków  i  opinii  we  wszystkich  sprawach

szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów;

2) przedstawiania  propozycji  do  tygodniowego  rozkładu  zajęć  lekcyjnych

i pozalekcyjnych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

3) wyrażania opinii dotyczących problemów dzieci i młodzieży;

4) udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności

uczniowskiej;

5) współdecydowania  o  przyznawaniu  uczniom  prawa  do  korzystania  z  różnych  form

pomocy materialnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży;

6) zgłaszania  kandydatur  uczniów  do  wyróżnień  i  nagród  stosowanych  w szkole  oraz
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prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów,

udziału  przedstawicieli  w  posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej  dotyczących  spraw

wychowawczych i opiekuńczych;

7) wnioskowania  do  Dyrektora  w  sprawie  powoływania  określonego  nauczyciela

na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej oraz na rzecznika praw ucznia; 

8) dysponowania,  w  porozumieniu  z  opiekunem,  funduszami  będącymi  w  posiadaniu

samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież;

9) wydawania opinii, na wniosek Dyrektora Szkoły, w sprawie oceny pracy nauczyciela;

10) zapoznania  się  z  programem  nauczania,  z  jego  treścią,  celami  i  stawianymi

wymaganiami; 

11) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

12) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

13) redagowania informacji na stronę internetową Szkoły;

14) organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej

zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  w porozumieniu

z Dyrektorem.

8. Samorząd ma prawo wypowiadać się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie

Szkoły.

9. Samorząd  w  porozumieniu  z  Dyrektorem  może  podejmować  działania  z  zakresu

wolontariatu.

§25.

W  Szkole,  za  zgodą  Dyrektora,  po  uprzednim  uzgodnieniu  warunków  działalności

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których

celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  wśród  uczniów  albo  rozszerzenie

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

§26.

1. Dyrektor,  każdemu  z  organów  Szkoły,  zapewnia  prawidłowe  funkcjonowanie,  zgodnie

z ich regulaminami.

2. Dyrektor jest koordynatorem organów planujących i podejmujących działania.

3. Sporne  sprawy  poszczególnych  organów  rozstrzyga  Dyrektor,  zgodnie  z  wewnętrznymi

regulaminami.
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4. W przypadku konfliktu  Dyrektora  z  organem sprawę rozstrzyga Gmina w porozumieniu

z Kuratorium, zgodnie z kompetencjami.

Zasady współdziałania organów Szkoły

§27.

1. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami

Szkoły.

1) Dyrektor  systematycznie  współpracuje  z  Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców,

Samorządem  Uczniowskim i  zapewnia  bieżącą  wymianę  informacji  pomiędzy  tymi

organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji;

2) w celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami Szkoły, przedstawiciele

poszczególnych  organów  mogą  uczestniczyć  w  zebraniach  (w  całości  lub  części)

każdego organu.

2. Każdy  z  organów  Szkoły  ma  możliwość  swobodnego  działania  w  granicach  swoich

kompetencji, określonych ustawowo i Statutem Szkoły.

3. Wszystkie  organa  Szkoły  współpracują  w duchu porozumienia  i  wzajemnego  szacunku,

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach

swoich kompetencji.

4. Każdy organ planuje swoją działalność na rok szkolny. 

5. Każdy  organ  po  analizie  planów  działania  pozostałych  organów,  może  włączyć  się

do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

6. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

7. Organa  podejmują  uchwały.  Dyrektor  wstrzymuje  uchwały  organów  –  niezgodnych

z przepisami  prawa  –  wyznaczając  termin  wyeliminowania  niezgodności.  Po  upływie

terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

1) od  uchwał  podejmowanych  przez  organ  Szkoły,  pozostałym  organom  przysługuje

prawo odwołania  do  Dyrektora  Szkoły  w  terminie  2  tygodni  od  powzięcia  decyzji

o treści uchwały;

2) w przypadku nierespektowania uprawnień organów przez Dyrektora Szkoły, podległych

im  pracownikom  lub  przez  inne  organy,  prezydium  danego  organu  może  złożyć
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pisemne  zażalenie  do  Dyrektora  Szkoły  i  oczekiwać  odpowiedzi  w terminie  21 dni

od złożenia zażalenia.

8. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych

i planowanych działaniach przez:

1) zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Szkoły;

2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły;

3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi Szkoły Dyrektorem

Szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i Dyrektorem Szkoły;

4) apele szkolne.

9. Wszystkie  organy  Szkoły  współdziałają  ze  sobą  w  sprawach  kształcenia,  wychowania

i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów.

§28.

1. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia

dzieci.

3. Wszelkie  sprawy  sporne  rozwiązywane  są  wewnątrz  Szkoły,  z  zachowaniem  drogi

służbowej i zasad ujętych w Statucie.

4. W sprawach  spornych  pomiędzy  organami  Szkoły,  rolę  mediatora  pomiędzy  organami,

przyjmują  kolejno  (w  zależności  od  stron  zaangażowanych  w  spór)  –  Dyrektor,  Rada

Pedagogiczna,  Rada  Rodziców.  Spory  powinny  być  rozstrzygane  w  terminie  możliwie

najkrótszym. Termin nie może przekroczyć 1 miesiąca od ich powstania.

5. Po  wyczerpaniu  wszystkich  możliwości  rozwiązania  sporu  wewnątrz  Szkoły,  każdy

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

nadzór pedagogiczny.

Zasady rozwiązywania konfliktów

§29.

1. Rodzice  i  uczniowie  przedstawiają  wnioski  i  opinie  organom  Szkoły  poprzez  swoje

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

2. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi

Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych

posiedzeń tych organów.
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3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów,

a w uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji –w terminie 7 dni.

4. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych

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

5. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji

w granicach swoich kompetencji;

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych

i podejmowanych działaniach i decyzjach;

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Szkoły.

6. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami Szkoły lub wewnątrz

niego, Dyrektor jest zobowiązany do:

1) zbadania przyczyny konfliktu;

2) wydania  szybkiej  decyzji  (w terminie  od  7 dni  do miesiąca)  rozwiązującej  konflikt

i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

7. Spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a innymi organami Szkoły rozstrzyga, w zależności

od przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§30.

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1) wychowawca  klasy  –  w  przypadku  konfliktu  pomiędzy  nauczycielami  uczącymi

w danej klasie a uczniami tej klasy;

2) pedagog szkolny – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt

z uczniami dotyczy wychowawcy klasy;

3) Dyrektor – jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu.

2. Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego

Szkołę.

3. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni

od daty wydania orzeczenia.

4. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.

5. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się

do organu prowadzącego Szkołę. 

6. Konflikt  pomiędzy Dyrektorem Szkoły,  a  nauczycielami rozpatruje  na  pisemny wniosek

jednej ze stron organ prowadzący Szkołę.
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7. Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły:

1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły;

2) w  przypadkach  spornych  przysługuje  prawo  wniesienia  w  ciągu  14  dni  odwołania

do organu prowadzącego Szkołę.

§31.

1. Dyrektor Szkoły powołuje koordynatora między Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim

oraz Radą Pedagogiczną w osobie opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2.  Zebrania  rodziców,  indywidualne  rozmowy  z  wychowawcą,  wizyty  w  domu  dziecka  mają

na celu: 

1) umożliwienie  zapoznania  się  rodziców  z  zadaniami  dydaktyczno-wychowawczymi

klasy i Szkoły;

2) zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci;

3) sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego;

4) uzyskania  informacji  na  temat  zachowania  dziecka,  jego  aktywności,  postępów

i trudności oraz specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.

3. Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy Szkoły organowi sprawującemu nadzór

pedagogiczny nad Szkołą.

§ 32.

1. Dyrektor  przyjmuje  wnioski  i  bada  skargi  dotyczące  nauczycieli  i  pracowników

niepedagogicznych.

1) Dyrektor  jest  negocjatorem  w  sytuacjach  konfliktowych  pomiędzy  nauczycielem,

a rodzicem;

2) wnoszone  sprawy  rozstrzyga  z  zachowaniem  prawa  oraz  dobra  publicznego.  Dba

o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły, w swej działalności kieruje

się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

2. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:

1) uczeń  zgłasza  swoje  zastrzeżenia  do  przewodniczącego  Samorządu  Uczniowskiego

za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego;

2) przewodniczący  Samorządu  Uczniowskiego  w uzgodnieniu  z  opiekunem samorządu

przedstawia sprawę wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie;

3) sprawy  nie  rozstrzygnięte  kierowane  są  do  Dyrektora  Szkoły,  którego  decyzje  są
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ostateczne.

3. Dyrektor  rozstrzyga  sprawy  sporne  wśród  członków  Rady  Pedagogicznej  zachowując

ustalenia zawarte w regulaminie tego organu.

4. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych

organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

Rozdział 6

Obowiązek szkolny

§33.

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 r. ż.

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 r. ż.

3. Dzieci  w  wieku  3  –  5  lat  mają  prawo  do  korzystania  z  wychowania  przedszkolnego

w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Czerwonce.

4. Wychowanie  przedszkolne  obejmuje  dzieci  od  początku  roku  szkolnego  w  roku

kalendarzowym,  w  którym  dziecko  kończy  3  lata,  do  końca  roku  szkolnego  w  roku

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

5. W  przypadku  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie  dłużej

jednak niż  do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy

9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

6. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  wychowaniem  przedszkolnym  może  także

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Na wniosek rodziców składany do Dyrektora, Szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej

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

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

7. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem  roku

szkolnego  w tym roku  kalendarzowym,  w  którym dziecko  kończy  6  lat.  W przypadku

dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego,  obowiązek  ten

rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  poprzedzającego  rok  szkolny,  w  którym

dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
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8. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

i obowiązku szkolnego jest zadaniem własnym gminy.

9. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

są obowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału

przedszkolnego oraz do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

10. Rodzice  dziecka  podlegającego  obowiązkowi  szkolnemu  są  obowiązani  do:  dopełnienia

czynności  związanych  ze  zgłoszeniem  dziecka  do  szkoły;  zapewnienia  regularnego

uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; zapewnienia dziecku warunków umożliwiających

przygotowywanie się do zajęć.

11. Za  spełnianie  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego,  obowiązku

szkolnego  uznaje  się  również  udział  dziecka  z  niepełnosprawnością  intelektualną

w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych.

12. Niespełnianie  obowiązkowego  przygotowania  przedszkolnego  i  obowiązku  szkolnego

należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie miesiąca na co najmniej 50 %

dni  zajęć  i  podlega  egzekucji  w  trybie  przepisów  o  postępowaniu  egzekucyjnym

w administracji.

13. W przypadkach uzasadnionych Dyrektor może odroczyć obowiązek szkolny o 1 rok.

14. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego

podejmuje  Dyrektor  Szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  publicznej  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej  albo  niepublicznej  poradni  psychologiczno-  pedagogicznej  zatrudniającej

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni

psychologiczno - pedagogicznych.

15. Dziecko,  które  zostało  wcześniej  przyjęte  do  szkoły  podstawowej  jest  zwolnione

z obowiązku spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego.

16. W Szkole  mogą  być  tworzone  oddziały  przedszkolne  realizujące  program  wychowania

przedszkolnego. W oddziałach tych, w zakresie organizacji wychowania, nauczania i opieki,

stosuje się przepisy w sprawie ramowego statutu szkoły.

17. Do Szkoły przyjmowane są:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły - na podstawie zgłoszenia;

2) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły.

18. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

19. Dyrektor  może  przyjąć  dziecko  z  innego  obwodu  szkolnego,  o  ile  są  wolne  miejsca

w Szkole. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia Dyrektora

Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

20. Rekrutacja przeprowadzana jest do szkół i oddziałów przedszkolnych.

21. O przyjęciu do wszystkich oddziałów decyduje Dyrektor.
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22. Do  oddziałów  przedszkolnych,  przeprowadza  się  postępowanie  rekrutacyjne.

W postępowaniu  rekrutacyjnym  są  brane  pod  uwagę  łącznie  następujące  kryteria:

wielodzietność  rodziny  kandydata,  niepełnosprawność  kandydata,  niepełnosprawność

w rodzinie kandydata, rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na którym prowadzona jest

rekrutacja będzie uczęszczało do szkoły w której prowadzony jest  oddział  przedszkolny,

przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

23. Kandydaci  zamieszkali  poza  obszarem  danej  gminy  mogą  być  przyjęci  do  oddziałów

przedszkolnych  na  terenie  tej  gminy,  jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania

rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby

kandydatów zamieszkałych  poza  obszarem danej  gminy  przeprowadza  się  postępowanie

rekrutacyjne. Przepisy stosuje się odpowiednio.

24. Przepisy te stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia  specjalnego,  którzy  ubiegają  się  o  przyjęcie  do  oddziałów  przedszkolnych

i klasy pierwszej.

25. Postępowanie  rekrutacyjne  do  oddziałów  przedszkolnych  przeprowadza  się  co  roku

na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziałach.

26. Zgłoszenia dzieci do oddziału przedszkolnego dokonuje się w terminach  zgodnych

z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji  Narodowej  w sprawie sposobu przeliczania

na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,

składu i szczegółowych  zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego  trybu i terminów

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

§34.

Na wniosek rodziców Dyrektor może uczniowi zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego

poza szkołą. 

§ 35.

1) Zgłoszenie powinno zawierać dane zgodne z wymogami Ustawy.

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. 2 organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów
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oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym, że spełnianie kryterium

dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

4) Skład i zadania komisji rekrutacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

w  sprawie  sposobu  przeliczania  na  punkty  poszczególnych  kryteriów  uwzględnianych

w postępowaniu  rekrutacyjnym,  składu  i  szczegółowych  zadań  komisji  rekrutacyjnej,

szczegółowego  trybu  i  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego ustawy o systemie oświaty.

5) Terminy  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  terminy  składania  dokumentów  określa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty

poszczególnych  kryteriów  uwzględnianych  w  postępowaniu  rekrutacyjnym,  składu

i szczegółowych  zadań  komisji  rekrutacyjnej,  szczegółowego  trybu  i terminów

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

6) Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są:

a) wniosek;

b) dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, 

7) Wniosek, o którym mowa w ust. 6 może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół

chyba, że organ prowadzący dopuści inną możliwość.

8) Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy

kandydatów zakwalifikowanych do szkoły poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu

w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska.

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.

§36.

Za  kontrolę  spełniania  rocznego  obowiązku  przedszkolnego  i  obowiązku  szkolnego

oraz za ewidencję odpowiada Dyrektor.
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Rozdział 7

Organizacja Szkoły

§37.

1. Termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  zajęć  edukacyjnych,  przerw  świątecznych  oraz  ferii

zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

2. Podstawę  organizacji  pracy  Szkoły  w  danym  roku  szkolnym  stanowią,  ustalone  przez

Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:

1) szkolny plan nauczania;

2) arkusz organizacji roku szkolnego;

3) tygodniowy rozkład zajęć.

3. Szkolny  plan  nauczania  ustala  się  dla  danego  etapu  edukacyjnego,  z  wyodrębnieniem

każdego  roku  szkolnego  oraz  ze  wskazaniem  przeznaczenia  godzin  do  dyspozycji

Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

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

arkusz  organizacji  Szkoły  opracowany  przez  Dyrektora  (na  podstawie  szkolnego  planu

nauczania,  o  którym  mowa  w  przepisach  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania

w szkołach publicznych) z uwzględnieniem przyznanych środków finansowych dla Szkoły

Podstawowej.

5. Arkusz  organizacji  Szkoły  zatwierdza  organ  prowadzący  Szkołę  po  uprzednim

zaopiniowaniu  przez  Zakładowe Organizacje  Związkowe.  Organ prowadzący  przekazuje

arkusz  organizacji  odpowiednio  do  Kuratorium  Oświaty  w  terminach  określonych

w Ustawie o Prawie Oświatowym.

6. W arkuszu organizacji  Szkoły  określa  się  w szczególności:  liczbę  pracowników Szkoły,

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną

liczbę  godzin  edukacyjnych  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ

prowadzący Szkołę.

7. W arkuszu organizacji Szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę

nauczycieli  ubiegających się  o  wyższy stopień  awansu zawodowego,  którzy  będą  mogli

przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych,

oraz  wskazuje  najbliższe  terminy  złożenia  przez  nauczycieli  wniosków o  podjęcie  tych

postępowań.

8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację

zajęć edukacyjnych.
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9. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

§38.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły 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. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca

opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego (o ile nie nie wystąpią

istotne powody do zmiany).

4. Zajęcia  edukacyjne  w  klasach  I-III  szkoły  podstawowej  są  prowadzone  w  oddziałach

liczących nie więcej niż 25 uczniów.

5. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas

I-  III  Dyrektor,  dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę

określoną w ust. 4.

6. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym

mowa w ust. 5, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 4.

7. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

8. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu

edukacyjnego.

9. Oddział  można  dzielić  na  grupy  na  zajęciach  z  języków  obcych  i  informatyki

oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia

ćwiczeń laboratoryjnych.

10. Podział na grupy obowiązuje na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach

liczących  powyżej  24  uczniów  oraz  podczas  ćwiczeń  laboratoryjnych,  w  oddziałach

liczących powyżej 30 uczniów.

11. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych:  z  informatyki  liczba uczniów w grupie nie

może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

12. W  przypadku  oddziałów  liczących  odpowiednio  mniej  niż  24  uczniów  lub  mniej  niż

30 uczniów,  podziału  na  grupy  na  zajęciach,  można  dokonywać  za  zgodą  organu

prowadzącego Szkołę.

13. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących

do 26 uczniów.

14. W  Szkole  funkcjonują  Oddziały  Przedszkolne  realizujące  program  wychowania

przedszkolnego.

15. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkolny
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obejmuje  dzieci  w  zbliżonym  wieku,  z  uwzględnieniem  ich  potrzeb,  zainteresowań,

uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

16. Niektóre  elementy  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  zwłaszcza  w  ramach  edukacji

wczesnoszkolnej  oraz  prozdrowotnej  i  ekologicznej  ścieżki  dydaktycznej,  jeśli  jest  to

uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza

systemem  klasowo  –  lekcyjnym,  w  grupach  oddziałowych,  międzyoddziałowych,

międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

17. Zajęcia, o których mowa w ust. 16 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę

środków finansowych.

§39.

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych

określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa,

zdrowia i higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli. 

§40.

1. Podstawową formą pracy Szkoły jest system klasowo – lekcyjny.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Godzina  zajęć  dydaktyczno –  wyrównawczych trwa 45 minut  a  zajęć  specjalistycznych

60 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych

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

edukacyjnych  w  tygodniowym  rozkładzie  zajęć).  Godzina  zajęć  rewalidacyjnych  dla

uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się

prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia

łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

4. Czas  trwania  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych  w  klasach  I  –  III  ustala  nauczyciel

prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne, które trwają

od 5 do 20 minut.

6. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.

§41.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są:

1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
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2. dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4. zajęcia  prowadzone  w  ramach  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej:  zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne;

5. zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia  uczniów,  w  szczególności  w  celu

kształtowania ich aktywności i kreatywności.

2. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą

być  prowadzone  poza  systemem  klasowo  –  lekcyjnym  w  grupach  oddziałowych,

międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie wycieczek.

3. O takich zajęciach, o których mowa w ust. 2 nauczyciel powiadamia Dyrektora.

4. O  wyjściu  ze  Szkoły  czy  wyjeździe  z  uczniami  na  wycieczkę  nauczyciel  powiadamia

Dyrektora i dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym.

§42.

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

arkusz  organizacyjny Szkoły  opracowany przez  Dyrektora,  z  uwzględnieniem szkolnego

planu nauczania. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem

zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy,  ustala  tygodniowy  rozkład  zajęć  określający

organizację zajęć edukacyjnych;

 gmina zapewnia bezpłatny transport uczniów do Szkoły;

 dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców

lub dojazd do Szkoły organizowana jest świetlica;

 uczniowie  dojeżdżający  oczekują  na  świetlicy  na  rozpoczęcie  zajęć  i  na  powrót

do domu;

 za ich bezpieczeństwo odpowiada wychowawca świetlicy;

 świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności Szkoły;

 świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie

powinna przekraczać 25;

 Szkoła, dla chętnych uczniów, umożliwia spożycie jednego posiłku.

§43.

Uczeń ma obowiązek pozostawiania w szatni okryć wierzchnich i obuwia.

48



§44.

Nauczanie w klasach odbywa się w oparciu o plan i program nauczania dostosowane do możliwości

uczniów.

Zajęcia dodatkowe

§45.

1. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w Szkole prowadzone są zajęcia

pozalekcyjne, tj, koła przedmiotowe, koła zainteresowań.

2. Wymiar zajęć o których mowa w ust. 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 ust.  1  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.

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi

 oraz materiałami ćwiczeniowymi w Szkole

§ 46.

1. Podręczniki,  materiały  edukacyjne  i  ćwiczeniowe  zakupione  z  dotacji  celowej  MEN

są własnością Szkoły.

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.

§ 47.

1. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
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ćwiczeniowych, uczniowie uzyskują zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W  przypadku  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  niezwrócenia  podręcznika  lub  materiałów

edukacyjnych Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu

podręcznika. 

3. 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  Szkoły  i  na  ich  podstawie

kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje

szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

4. W przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra

odpowiedniego  do  spraw  oświaty  i  wychowania  lub  zakupionymi  z  dotacji  celowej

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.

5. Szczegółowe  warunki  korzystania  przez  uczniów  z  podręczników  lub  materiałów

edukacyjnych określa  Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej  3-letniego czasu

używania.

6. Uczeń jest zobowiązany szanować i dbać o otrzymane podręczniki.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

§ 48.

1. W celu  realizacji  podstawowych funkcji  i  zadań Szkoła,  dla  zapewnienia  prawidłowego

rozwoju  uczniów,  współpracuje  z  poradniami  psychologiczno  -  pedagogicznymi

oraz innymi  organizacjami  świadczącymi  poradnictwo  i  specjalistyczną  pomoc  dzieciom

i rodzicom w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

2. Szkoła  organizuje  współpracę  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  oraz  innymi

organizacjami  świadczącymi  poradnictwo  i  specjalistyczną  pomoc  dzieciom,  rodzicom
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w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy. 

3. Działania  mediacyjne  prowadzą  nauczyciele,  którzy  w  toku  podejmowanych  działań

zdiagnozowali  konieczność  udzielenia  wsparcia  lub  inni  nauczyciele,  do  których  uczeń

i/lub rodzic zwrócił się o pomoc. 

4. Czynności mediacyjne, o których mowa podlegają obowiązkowi dokumentowania w formie

protokołu oraz ochronie danych w nim zawartych. 

5. Dokumentację,  o której  mowa,  gromadzi wychowawca klasy,  do której  uczęszcza uczeń

oraz pedagog szkolny.

Zasady dotyczące bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów

przedszkolnych

§ 49.

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach. 

2. Rodzice osobiście przyjmują dziecko od nauczyciela lub pracownika przedszkola.

3. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci  do momentu przekazania pod opiekę

nauczycielowi oraz od chwili odebrania z grupy.

4. Nauczyciele  odpowiadają  za  bezpieczeństwo  dzieci  od  momentu  przyprowadzenia

go do sali, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.

5. Rodzice upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola.

6. Rodzice  są  zobowiązani  w/w  przypadku  do  złożenia  pisemnej  woli  /upoważnienia/,

przyjmując  na  siebie  pełne  konsekwencje  związane  z  bezpieczeństwem  dziecka

w drodze  do przedszkola  oraz  w  drodze  do  domu,  w  przypadku  osób  podanych

w upoważnieniu.

7. Nauczyciele przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby.

8. Pisemnym oświadczeniem woli dysponują wychowawcy grup.

9. Nauczyciele  sprawdzają  zgodność  danych  osoby  upoważnionej  zapisanych

w upoważnieniu z dowodem osobistym (jeśli nie znają jej osobiście).

10. Osobom nietrzeźwym pod żadnym pozorem dziecka nie wydajemy.

11. Rodzice  i  opiekunowie  dzieci  są  zobowiązani  do  zamykania  drzwi  wejściowych

dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

§ 50.

1. Dopuszcza  się  możliwość  odbierania  dzieci  przez  inne  osoby  dorosłe,  zdolne
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do podejmowania  czynności  prawnych,  upoważnione  na  piśmie  przez  rodziców.

Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

2. Nauczyciel  może  odmówić  wydania  dziecka:  osobie  nieupoważnionej,  będącej

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobie małoletniej (poniżej 16 r.ż.).

3. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany

Dyrektor szkoły. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne

czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

4. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji

o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Szkole. 

5. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

poświadczone przez pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej ten fakt i musi posiadać

podstawę prawną.

Zasady związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci w oddziałach przedszkolnych

§ 51.

1. Do oddziałów przedszkolnych przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone,

przeziębione,  kaszlące,  cierpiące  na  choroby  zakaźne  (w  tym  wszawicę)  nie  powinny

przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

2. Szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  dziecka

pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.

3. Drzwi wejściowe muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym i wychodzącym.

4. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym

przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku

przedszkola oraz powiadomić o powyższym fakcie Dyrektora Szkoły.

Rozdział 8

Biblioteka Szkoły

§52.

1. Biblioteka  Szkoły  jest  pracownią  szkolną,  służącą  realizacji  potrzeb  i  zainteresowań

uczniów Szkoły Podstawowej zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu

pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
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2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

1. gromadzenia  i  udostępniania  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i  materiałów

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2. tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno –

komunikacyjnymi;

3. rozbudzania  i  rozwijania  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabiania

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i  społeczną

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów

należących  do  mniejszości  narodowych,  mniejszości  etnicznych  oraz społeczności

posługującej się językiem regionalnym;

5. przeprowadzania  inwentaryzacji  księgozbioru  biblioteki  szkolnej,  z  uwzględnieniem

przepisów Ustawy o bibliotekach.

3. W bibliotece  prowadzone  są  zajęcia  dydaktyczne  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej.

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należą:

1. gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji bibliotecznej;

2. opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki Szkoły;

3. dostosowanie  czasu  pracy  biblioteki  do  planu  lekcji  uczniów  przy  zachowaniu

dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;

4. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

5. rozbudzanie  i  rozwijanie  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabianie

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania książek i uczenia się;

6. organizowanie  współzawodnictwa  czytelniczego  oraz  różnych  form  wizualnej

informacji i propagowania książek;

7. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

8. tworzenie warunków do poszukiwania,  porządkowania i  wykorzystywania informacji

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

9. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w ramach zastępstw za nieobecnych

nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów;

10.  przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych

klas;

11. prowadzenie  działalności  informacyjnej  i  propagującej  czytelnictwo,  bibliotekę  i  jej

zbiory;

12. zapoznawanie  czytelników  biblioteki  z  komputerowym  systemem  wyszukiwania

informacji;
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13. udzielanie  uczniom  porad  w  doborze  lektury  w  zależności  od  indywidualnych

zainteresowań i potrzeb;

14. współpraca  z  nauczycielami,  z  Samorządem  Uczniowskim  w  zakresie  zaspakajania

potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

15. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu

zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki;

16. opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece;

17. gromadzenie,  wypożyczanie,  udostępnianie  uczniom  podręczników,  materiałów

edukacyjnych oraz przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych

18. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.

5. Biblioteka Szkoły współpracuje z: 

1. uczniami;

2. nauczycielami i wychowawcami;

3. rodzicami; 

4. innymi bibliotekami.

6. W ramach swej działalności biblioteka może także nawiązywać współpracę z: 

1. Gminą;

2. władzami lokalnymi;

3. ośrodkami kultury;

4. innymi instytucjami.

7. W  szkole  istnieją  przyjęte  zasady  współpracy  biblioteki  z  osobami  i  podmiotami

wymienionymi w pkt 5 i 8 (określone w Planie Pracy Biblioteki Szkoły).

8. Biblioteka Szkoły ściśle  współpracuje z  Gminną Biblioteką Publiczną oraz z  Biblioteką

Pedagogiczną.

9. Biblioteka może prowadzić działalność zarobkową (loterie, kiermasze) w celu pozyskania

funduszy na  wewnętrzną  działalność  własną  (nagrody,  zakup  elementów dekoracyjnych,

itp).

10. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela – bibliotekarza określają

odrębne przepisy.

11. Godziny pracy biblioteki Szkoły dostosowywane są do potrzeb uczniów i umożliwiają im

korzystanie z niej.
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Rozdział 9

Świetlica Szkoły

§ 53.

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica szkolna.

2. Zajęcia w świetlicach realizuje się zgodnie z planem pracy Szkoły.

3. Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor, uwzględniając potrzeby szkoły i rodziców.

4. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy ze względu na czas

pracy  swoich  rodziców  muszą  dłużej  przebywać  w  szkole,  uczniowie  dojeżdżający

do szkoły, a także inni na wniosek rodzica. 

5. Świetlica  pracuje  w  godzinach  dostosowanych  do  potrzeb  uczniów  dojeżdżających

w oparciu  o  plan  pracy  ustalany  corocznie  przez  wychowawcę  świetlicy,  wynikający

z założeń planu pracy Szkoły.

6. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów

w oparciu o plan pracy świetlicy opracowany przez nauczycieli pracujących na świetlicy

i zatwierdzony przez Dyrektora.

7. Świetlica  zapewnia  zajęcia  świetlicowe  uwzględniające  potrzeby  edukacyjne

oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności

zajęcia  rozwijające  zainteresowania  uczniów,  zajęcia  zapewniające  prawidłowy  rozwój

fizyczny oraz odrabianie lekcji.

8. Świetlica spełnia następujące zadania:

1. zapewnia uczniom należyte wychowanie i opiekę w godzinach pozalekcyjnych;

2. organizuje naukę własną, zwłaszcza odrabianie lekcji pod nadzorem nauczyciela;

3. udziela pomocy w nauce uczniom słabszym;

4. realizuje  Plan  pracy  świetlicy  oraz  założenia  Programu  wychowawczo  -

profilaktycznego

5. organizuje pracę w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

9. Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są:

1. obiady, z których korzystają uczniowie zgodnie z listą ustaloną w porozumieniu z GOPS

oraz inni chętni uczniowie;

2. opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji

niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa;

3. opieka nad uczniem w wyjątkowych okolicznościach, kiedy ze względu na brak opieki

domowej uczeń musi przyjść do Szkoły wcześniej lub pozostać w niej dłużej;

4. opieka nad uczniami, którzy ze względu na dojazd muszą oczekiwać na zajęcia lekcyjne
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lub na środek transportu.

10. Uczeń dojeżdżający, bez pisemnej prośby rodziców lub ustnej wychowawcy klasy, nie może

opuścić wcześniej zajęć świetlicowych.

11. Rodzice uczniów korzystających ze świetlicy Szkoły są zapoznawani z Regulaminem pracy

świetlicy szkolnej i podpisują oświadczenie związane z opuszczaniem szkoły i powrotem

dziecka do domu. 

12. Szczegółową  organizację  i  funkcjonowanie  świetlicy  określają  odrębne  przepisy,

w tym Regulamin świetlicy.

Rozdział 10

Stołówka szkolna

§ 54.

1. W celu  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  zadań  opiekuńczych,  a  w  szczególności

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów Szkoła posiada stołówkę szkolną.

2. Ze stołówki  szkolnej  mogą korzystać  uczniowie,  nauczyciele  i  pozostali  pracownicy

Szkoły.  W miarę możliwości,  za  zgodą Dyrektora,  ze stołówki mogą korzystać inne

osoby.

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie

wlicza  się  wynagrodzeń  pracowników  i  składek  naliczanych  od  tych  wynagrodzeń

oraz kosztów utrzymania stołówki.

5. Warunki  korzystania  ze  stołówki  szkolnej,  w tym wysokość  opłat  za  posiłki,  ustala

Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.

6. Szczegółowe  zasady  działalności  stołówki  szkolnej  określa  Regulamin  Stołówki

Szkolnej.

Rozdział 11

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

(Zakres zadań)

§ 55.

1. W Szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  oraz  pracowników  administracyjnych,  technicznych

i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
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3. Kwalifikacje  nauczycieli  i  innych  pracowników  Szkoły  oraz  zasady  ich  wynagradzania

określają odrębne przepisy.

4. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązku wynikające z Kodeksu pracy.

5. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy i Karty Nauczyciela.

6. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach

samorządowych.

7. Szczegółowe  zadania  i  obowiązki  nauczyciela  określają  odrębne  przepisy  oraz  Statut

Szkoły.

8. W  Szkole  mogą  funkcjonować  nauczycielskie  zespoły  oddziałowe,  przedmiotowe,

problemowo – zadaniowe oraz wychowawcze.

9. Cele i zadania zespołów, o których mowa w ust. 5 określa Statut Szkoły.

10. W  Szkole  mogą  być  zatrudnieni  specjaliści  z  zakresu  pomocy  psychologiczno  –

pedagogicznej.

11. Zasady zatrudniania oraz zakres zadań i obowiązków specjalistów, o których mowa w ust. 7

określają odrębne przepisy. 

12. Zakres  zadań  i  obowiązków  innych  pracowników  Szkoły  określają  odrębne  przepisy

oraz Statut Szkoły.

Wychowawca

§ 56.

1. Dyrektor  powierza  klasę  szczególnej  opiece  wychowawczej  jednemu  z nauczycieli

uczącemu w tej klasie, zwanemu dalej „Wychowawcą”.

2. Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  wskazane  jest,  aby

nauczyciel  wychowawca  opiekował  się  danym  oddziałem  w  ciągu  całego  etapu

edukacyjnego.

3. Formy spełniania  zadań  nauczyciela  wychowawcy  powinny być  dostosowane  do wieku

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

4. Wychowawca pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły tworząc 

5. warunki wspomagające rozwój, uczenie się, przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról

w dorosłym życiu.

6. Program  wychowawczo  –  profilaktyczny  Szkoły  uchwala  Rada  Pedagogiczna

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

1. Wychowawca realizuje zadania z ust. 1 i 2:

2. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;

57



3. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego

rozwijając jednostki i integrując klasę;

4. ustala treść i formę zajęć na spotkaniach z rodzicami;

5. w  tematyce  godzin  wychowawczych  uwzględnia  problematykę  m.  in.  bezpiecznego

pobytu uczniów na terenie Szkoły.

7. Wychowawca informuje innych nauczycieli o sytuacji ucznia, jeśli uzna taką potrzebę.

8. Wychowawca  informuje  rodziców ucznia  albo  pełnoletniego  ucznia  o  potrzebie  objęcia

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

9. Wychowawca ustala formy pomocy oraz okres ich udzielania oraz proponowany wymiar

godzin. Propozycje przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

10. Planuje i koordynuje udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie

z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  zasad  udzielania  uczniom

pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

11. Wychowawca  klasy  współpracuje  z  innymi  nauczycielami,  wychowawcami  grup

wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią, placówkami

doskonalenia  nauczycieli  oraz  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  instytucjami

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w zależności od potrzeb;

12.  Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując

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

jest  indywidualna  opieka  (dotyczy  uczniów  uzdolnionych,  jak  i  tych  z  trudnościami

i niepowodzeniami).

13. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1. poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych;

2. włączenia ich w sprawy klasy i Szkoły;

3. pisemnego  poinformowania  (z  odnotowaniem  w  pismach  wychodzących)  rodziców

ucznia o zagrażającej mu ocenie niedostatecznej z przedmiotu w terminie 30 dni przed

klasyfikacją końcoworoczną.

14. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,

także zdrowotnych.

15. Wykonuje  czynności  administracyjne  dotyczące  klasy,  zgodnie  z  przepisami  oświaty.

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

ze strony  Dyrektora  Szkoły  oraz  Rady  Pedagogicznej,  a  także  ze  strony  specjalistów

z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

16. Początkujący wychowawca jest otoczony indywidualną opieką doświadczonego nauczyciela

wychowawcy.

17. Wychowawca odpowiada za powierzoną mu salę lekcyjną.
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18. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  ich

rodziców o: 

1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania;

3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Nauczyciele

§ 57.

1. Szkoła  zatrudnia  nauczycieli  posiadających  kwalifikacje  wymagane  w  odrębnych

przepisach.

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

stanowiskiem  oraz  podstawowymi  funkcjami  szkoły:  dydaktyczną,  wychowawczą

i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego

rozwoju  osobowego,  kształcić  i  wychowywać  uczniów  w  umiłowaniu  Ojczyzny,

w poszanowaniu  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  atmosferze  wolności

sumienia i szacunku dla każdego człowieka;  dbać o kształtowanie u uczniów postaw

moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi

różnych narodów, ras i światopoglądów, a w szczególności:

1) systematycznie  i  rzetelnie  przygotowywać  się  do  prowadzenia  każdego  typu  zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

i zasadami współczesnej dydaktyki;

2) kształtować  na  wszystkich  lekcjach  sprawność  umysłową,  dociekliwość  poznawczą,

krytycyzm,  otwartość  i  elastyczność  myślenia  wynikające  ze  wzbogacenia  wiedzy,

umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie; 

3) oddziaływać  wychowawczo  poprzez  osobisty  przykład,  różnicowanie  oddziaływań

w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych jak

i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne;

4) ukazywać  związki  pomiędzy  poszczególnymi  zajęciami  edukacyjnymi,  uogólniać

wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;

5) rozwijać  u  uczniów wizję  doskonalszego świata,  ukazywać możliwości,  perspektyw

i konieczność postępu społecznego;

6) akcentować  na  wszystkich  zajęciach  edukacyjnych  wartości  humanitarne,  moralne
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i estetyczne,  przyswajanie  których  umożliwia  świadomy  wybór  celów  i  dróg

życiowych;

7) wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;

8) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

9) gromadzić  materiały  zawierające  innowacje  metodyczne  i  ciekawe  opracowania

dotyczące pracy Szkoły.

3. Zadania nauczycieli:

1. w  czasie  pobytu  w  Szkole  odpowiadanie  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo

powierzonych ich opiece uczniów;

2. ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3. realizowanie zajęć obowiązkowych i dodatkowych;

4. systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych

zajęć,  realizować  je  zgodnie  z  tygodniowym  rozkładem  zajęć  lekcyjnych

i pozalekcyjnych oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;

5. kształtować  na  wszystkich  lekcjach  sprawność  umysłową,  dociekliwość  poznawczą,

krytycyzm,  otwartość  i  elastyczność  myślenia  wynikające  ze  wzbogacenia  wiedzy,

umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;

6. oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład,  różnicowanie działań w toku

zajęć  lekcyjnych  umożliwiające  rozwój  zarówno  uczniów  zdolnych  jak  i  mających

trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;

7. ukazywać  związki  pomiędzy  poszczególnymi  zajęciami  edukacyjnymi,  uogólniać

wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;

8. rozwijać u uczniów wizję świata,  ukazywać możliwości,  perspektywy i  konieczność

postępu społecznego;

9. akcentować na wszystkich  zajęciach edukacyjnych wartości  humanistyczne,  moralne

i estetyczne,  przyswajanie  których  umożliwia  świadomy  wybór  celów  i  dróg

życiowych,  wskazywać  na  społeczną  użyteczność  przekazywanej  wiedzy  dla  dobra

człowieka;

10. wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

11. wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;

12. przestrzegać statutu szkoły;

13. zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

14. używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;

15. egzekwowanie  przestrzegania  regulaminu  w  poszczególnych  klasopracowniach

oraz na terenie szkoły;

16. właściwie  przygotowywać  się  do  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych
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i opiekuńczych;

17. dbać o poprawność językową, własną i uczniów;

18. podnosić i doskonalić wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;

19. wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;

20. służyć  pomocą  nauczycielom  rozpoczynającym  pracę  pedagogiczną,  studentom

i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;

21. aktywnie  uczestniczyć  w  zebraniach  rady  pedagogicznej  i  zebraniach  zespołów

nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;

22. opracowywać lub wybierać programy nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

23. sporządzać rozkłady materiału, plany wynikowe z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnymi;

24. przedstawiać  sprawozdania  z  realizacji  powierzonych  mu  zadań  edukacyjnych

oraz przedstawianie  ich  na  zebraniach  rady pedagogicznej  szkoły  podsumowujących

prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego;

25. sporządzać  konspekty  zajęć  edukacyjnych przez  nauczycieli  w sytuacji,  gdy zajęcia

edukacyjne  są  obserwowane/hospitowane  oraz  do  prowadzenia  lekcji  otwartych

i koleżeńskich;  rzetelne  przygotowywać  uczniów  do  olimpiad  przedmiotowych,

konkursów, zawodów sportowych;

26. udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu;

27. wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;

28. stymulować rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania, itp.;

29. wspomagać  rozwój  psychofizyczny  ucznia  poprzez  prowadzenie  różnorodnych form

oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

30. wnioskować  o  pomoc  materialną  dla  uczniów  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji

materialnej,

31. wnioskować  o  pomoc  psychologiczną  i  zdrowotną  uczniom,  którzy  takiej  pomocy

potrzebują;

32. w swoich działaniach dydaktycznych,  wychowawczych i  opiekuńczych kierować się

dobrem  uczniów,  troską  o  ich  zdrowie,  postawę  moralną  i  obywatelską

z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

33. być  bezstronnymi  i  obiektywnymi  w  ocenie  uczniów  oraz  sprawiedliwie  traktować

wszystkich;

34. stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;

35. udzielać  pomocy  uczniom  w  eliminowaniu  niepowodzeń  szkolnych  w  oparciu

o rozpoznanie potrzeb uczniów;

36. doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej;
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37. korzystać z pomocy konsultantów i wizytatorów;

38. aktywnie uczestniczyć w pracach zespołów zadaniowych;

39. w swoich działaniach dydaktycznych,  wychowawczych i  opiekuńczych kierować się

dobrem  uczniów,  troską  o  ich  zdrowie,  postawę  moralną  i  obywatelską

z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

40. reagować na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad

zachowania,  dyscypliny  szkolnej,  w  szczególności  na  przemoc  fizyczną,  agresję,

używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, gestów;

41. eliminować zachowania  agresywne uczniów,  szukać  ich  źródła  w domu rodzinnym,

środowisku rówieśniczym i szkole;

42. indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęciach

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych ucznia;

43. dostosować  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

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

specjalistycznej,

d)  nieposiadającego  orzeczenia  lub  opinii  objętego  pomocą  psychologiczno  –

pedagogiczną w szkole.

4. Do zadań nauczyciela pracującego w oddziale przedszkolnym należą zadania związane z:

1) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

2) współdziałaniem  z  rodzicami  w  sprawach  wychowania  i  nauczania  dzieci,

z uwzględnieniem  prawa  rodziców  do  znajomości  zadań  wynikających  z  programu

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji

dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) planowaniem  i  prowadzeniem  pracy  dydaktyczno-wychowawczej

oraz odpowiedzialnością za jej jakość;

4) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji;

5) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę

zdrowotną i inną.

§ 58.
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1. Na  pisemną  prośbę  rodzica  (z  uwzględnieniem celu  wydania)  nauczyciel,  wychowawca

lub specjalista  pracujący w szkole zobowiązany jest  do wystawienia pisemnej  informacji

o dziecku.

2. Udostępniać uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ucznia.

3. Z  tytułu  udostępniania  rodzicom  gromadzonych  przez  Szkołę  informacji  w  zakresie

nauczania,  wychowania  oraz  opieki,  dotyczących  ich  dzieci,  nie  mogą  być  pobierane

od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 59.

Nauczyciel i inne osoby prowadzące zajęcia zobowiązani są do sprawowania opieki nad uczniami

przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:

1. z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na:

1. zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia

wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania,

2. zajęcia pozalekcyjne, poprzez które rozumie się zajęcia zorganizowane przez zespół ale

nie  wprowadzone  do  planu  nauczania  (koła  przedmiotowe,  zainteresowań,  zajęcia

wyrównawcze i inne);

2. nauczyciele są zobowiązani do:

1) przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  uczniów  na  prowadzonych  przez  siebie

zajęciach,

2) do  systematycznego  kontrolowania  pod  względem  bhp  miejsca,  w  którym  są

prowadzone zajęcia,

3) samodzielnego  usuwania  dostrzeżonego  zagrożenia  lub  niezwłocznego  zgłoszenia

o zagrożeniu dyrektorowi,

4) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę,

5) kontroli  obecności  uczniów  na  każdych  zajęciach  edukacyjnych  i  niezwłocznego

reagowanie na nagłą, nie zapowiedzianą nieobecność poprzez informowanie o tym

osobiście lub za pośrednictwem właściwego wychowawcy rodziców,

6) pełnienia  dyżurów  na  przerwach  w wyznaczonych  miejscach  wg  harmonogramu

opracowanego przez dyrekcję szkoły,

7) wprowadzania  uczniów  do  sali  pracowni  oraz  przestrzeganie  regulaminów

obowiązujących w tych pomieszczeniach,

8) zamykania  sal  lekcyjnych  i  innych  pomieszczeń  po  zakończeniu  danej  jednostki

lekcyjnej  oraz  pozostawienia  klucza  w  pokoju  nauczycielskim  w  wyznaczonym

do tego miejscu;
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3. zakres  zadań  nauczycieli  oraz  innych  pracowników  pracujących  w  oddziałach

przedszkolnych jest związany z: 

a)  zapewnieniem  bezpieczeństwa  dzieciom  w  czasie  zajęć  organizowanych

przez przedszkole, 

b)  współdziałaniem  z  rodzicami  w  sprawach  wychowania  i  nauczania  dzieci,

z uwzględnieniem  prawa  rodziców  do  znajomości  zadań  wynikających  z  programu

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji

dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

c)  planowaniem  i  prowadzeniem  pracy  dydaktyczno-wychowawczej

oraz odpowiedzialnością za jej jakość, 

d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji, 

e) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę

zdrowotną i inną;

4. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, technika)

opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych zajęciach lekcyjnych

w danym roku szkolnym zapoznaje z nim uczniów;

5. w  salach  gimnastycznych  i  na  boisku  obowiązuje  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia

i uczniów przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska oraz przepisów bhp.

§ 60.

1. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  pełnienia  dyżurów  przed  rozpoczęciem  swoich  zajęć

(obowiązkowych  i  nadobowiązkowych)  w  czasie  przerw  międzylekcyjnych

oraz po zajęciach  według  corocznie  ustalonego  przez  Dyrektora  Szkoły  harmonogramu.

Odpowiadają wówczas za bezpieczeństwo uczniów.

2. Nauczyciele  wychowania  fizycznego  pełnią  dyżury  w  obiektach  sportowych

lub na korytarzu  w  ich  pobliżu  przed  i  po  każdej  swojej  lekcji  według  ustalonego

przez dyrektora harmonogramu.

3. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego

nauczyciela.

4. W  czasie  zajęć  edukacyjnych  pozalekcyjnych  obowiązki  właściwe  dla  nauczyciela

dyżurującego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

5. Odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo dzieci  i  młodzieży  w czasie  zajęć  pozalekcyjnych

obejmuje  czas  od  chwili  rozpoczęcia  tych  zajęć  do  chwili  opuszczenia  przez  uczniów

budynku szkoły po zajęciach.
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6. Dyżur  musi  być  pełniony  aktywnie,  nauczyciele  dyżurujący  mają  obowiązek  w  miarę

możliwości  zapobiegać  niebezpiecznym  zabawom  i  zachowaniom  na  korytarzach

i w pomieszczeniach sanitarnych oraz reagowania na niebezpieczne zabawy i zachowania

uczniów.

7. W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący

przejmuje obowiązek pełnienia dyżuru.

8. W  razie  zaistnienia  wypadku  uczniowskiego,  nauczyciel,  który  jest  jego  świadkiem

zapewnia bezpieczeństwo uczniowi, a następnie zawiadamia dyrektora.

9. Dyrektor  Szkoły,  powiadamia  o  zaistniałym  wypadku  rodziców  ucznia,  a w  razie

konieczności pogotowie ratunkowe.

§ 61.

1) Nauczyciel ma prawo do:

1) zapewnienia  podstawowych  warunków  do  realizacji  zadań  dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych;

2) wyposażenia  stanowiska  pracy  umożliwiające  realizację  dydaktyczno  –

wychowawczego programu nauczania;

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – Karta Nauczyciela;

4) ustalenia innego niż pięciodniowy tydzień pracy w przypadku dokształcania się;

5) wykonywania  ważnych  społecznie  zadań  lub  w  przypadku  jeżeli  wynika

to z organizacji pracy szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły;

6) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę - okres pracy kwalifikującej się do nagrody

jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu zgodnie z ustawą –

Karta Nauczyciela;

7) dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  na  zasadach  i  w  wysokości  określonych

w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery

budżetowej;

8) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze tj.:

2) nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

3) nagrody Kuratora Oświaty,

4) nagrody Wójta,

5) nagrody Dyrektora; 

6) odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”,

9) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły

i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez:

1. udział  w  konferencjach  metodycznych  poświęconych  pracy  nauczyciela
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odpowiednich  zajęć  edukacyjnych  i  form  realizacji  procesu  edukacyjnego

we współczesnej szkole,

2. udział  w  prelekcjach  naukowych  związanych  z  prowadzonymi  zajęciami

edukacyjnymi,

3. dostęp  do  opracowań  metodycznych  i  naukowych  poświęconych  prowadzonym

zajęciom edukacyjnym,

4. udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

10) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami;

11) oceny swojej pracy;

12) zdobywania stopni awansu zawodowego;

13) do opieki ze strony opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy);

14) świadczenia  urlopowego  w  wysokości  odpisu  podstawowego,  o  którym  mowa

w przepisach  o  zakładowym  funduszu  świadczeń  socjalnych,  ustalonego

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym

roku szkolnym.

§ 62.

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2. Zasady  i  tryb  sprawowania  nadzoru  pedagogicznego  oraz  oceniania  pracy  nauczyciela

określają odrębne przepisy.

Zadania zespołów nauczycielskich

§ 63.

1) Dyrektor  Szkoły  może  tworzyć  zespoły  nauczycieli  w  zależności  od  potrzeb  szkoły

wynikających z jej  zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań,

w jakich funkcjonuje Szkoła.

2) Dyrektor tworzy zespoły na czas określony lub nieokreślony.

3) Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący  powoływany  przez  Dyrektora  na  wniosek  tego

zespołu.  Przewodniczący  zespołu  może  powoływać  do  realizacji  określonego  zadania

lub zadań  zespołu  innych  nauczycieli,  specjalistów  i  pracowników  Szkoły  oraz  osoby

niebędące pracownikami Szkoły. 

4) Szkoła określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie

pracy  zespołu  odbywa  się  podczas  ostatniego  w  danym  roku  szkolnym  zebrania  rady
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pedagogicznej.

5) Cele i zadania zespołów nauczycielskich:

a) organizacja współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów

nauczania,  korelowania  treści  a  także  uzgadniania  decyzji  w  sprawach  wyboru

programu nauczania;

b) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu

edukacji  w  oddziale  klas  I-III  a  także  jednego  podręcznika  oraz  materiałów

ćwiczeniowych do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych

zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej;

c) wybór  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i  materiałów  ćwiczeniowych

dla uczniów  niepełnosprawnych  objętych  kształceniem specjalnym uwzględniającym

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;

d) wspólne  opracowywanie  szczegółowych  kryteriów  oceniania  oraz  sposobu  badania

wyników nauczania;

e) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w tym oddziale;

f) analizowanie wyników zewnętrznych i wewnętrznych sprawdzianów i egzaminów;

g) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale;

h) analizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych przez Poradnię

Psychologiczno – Pedagogiczną uczniom oraz ustalenie;

i) analiza  dostosowania  wymagań  edukacyjnych  uczniom  wymagającym  takiego

dostosowania;

j) ustalanie i realizowanie doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do całego

zespołu i pojedynczych uczniów;

k) organizowanie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego,  doradztwa

dla początkujących nauczycieli;

l) omawianie  i  opracowywanie  regulaminów  i  sposobów  przeprowadzania  w  szkole

konkursów;

m) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;

n) prowadzenie lekcji otwartych;

o) wymiana doświadczeń;

p) przygotowywanie i opracowywanie raportu o wynikach egzaminu zewnętrznego.

6) Nauczyciele  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów  pokrewnych  tworzą  zespoły

przedmiotowe.
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Nauczyciel wobec prawa

§ 64.

1. Nauczyciel  pełniąc  obowiązki  służbowe  korzysta  z  ochrony  przewidzianej

dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Czyny  zabronione  popełnione  na  szkodę  nauczyciela  będą  ścigane  z  urzędu,

a nie z oskarżenia prywatnego.

3. Za znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej, czynna napaść, stosowanie groźby

bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia go do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej

czynności służbowej przewidywane są kary zgodne z przepisami Kodeksu Karnego.

4. Za przekroczenie swoich uprawnień, niedopełnienie obowiązków czy ujawnienie informacji

uzyskanych  w  związku  z  wykonywaniem  czynności  służbowych  nauczyciel  jako

funkcjonariusz publiczny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej.

5. Nauczyciele podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.

6. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy.

Pedagog szkolny, logopeda

§ 65.

1. Do zadań pedagoga szkolnego 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 przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz

wspierania mocnych stron uczniów;

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

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
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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 udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

9. wspieranie  działań  opiekuńczo  –  wychowawczych  nauczycieli  wynikających

z Programu wychowawczo - profilaktycznego;

10. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym

się w trudnej sytuacji życiowej;

11. współpraca  z  instytucjami  wspierającymi  działalność  wychowawczą  i  dydaktyczną

Szkoły;

12. badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych;

13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole;

14. badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod

przeciwdziałania im;

15. współpraca  z  poradnią  psychologiczno  –  pedagogiczną  w  zakresie  organizowania

uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno – pedagogicznego;

16. przeprowadzenie  doradztwa  pedagogicznego  dla  rodziców  w  kontekście  aktualnych

zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich;

17. współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi;

18. współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie

niesienia  pomocy  uczniom  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji  społeczno  –

ekonomicznej;

19. współpraca  z  policją  i  sądem  w  zakresie  zapobiegania  patologii,  demoralizacji

i przestępczości wśród nieletnich;

20. prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego:

a) roczny plan pracy,

b) dziennik pracy,

c) inną dokumentację odzwierciedlającą pracę pedagoga.

2. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1. diagnozowanie  logopedyczne,  w  tym  prowadzenie  badań  przesiewowych  w  celu

ustalenia stanu mowy uczniów;

2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3. podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń
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komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4. wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  grup  wychowawczych  i  innych  

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 66.

Za zgodą Dyrektora uczelnie kształcące nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami Szkoły umowy

o odbywanie praktyk przez słuchaczy tych uczelni.

Pracownicy obsługi

§ 67.

1. Szkoła  zatrudnia  pracowników  obsługi,  którzy  odpowiadają  za  swoje  prace  zgodnie

z imiennym przydziałem czynności.

2. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i  pomocnicze (administracyjne):

referent.

Do zadań referenta należy w szczególności:

▪ obsługa kancelaryjno – biurowa Szkoły;

▪ prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;

▪ przestrzeganie procedur niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań;

▪ organizacja pracy sekretariatu;

▪ przestrzeganie tajemnicy służbowej;

▪ zapewnienie  prawidłowego  i  terminowego  wykonania  zadań  przypisanych  komórce

organizacyjnej sekretariatu;

▪ wykonywanie prac wynikających z potrzeb szkoły i zleconych przez Dyrektora

W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

◦ woźny;

◦ konserwator;

◦ sprzątaczka;

◦ intendent

◦ kucharka

◦ pomoc kuchenna.

Do zadań woźnego należy w szczególności:

 otwieranie i zamykanie budynku szkoły;
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 czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego;

 informowanie o zaistniałych usterkach technicznych Dyrektora;

 sygnalizowanie  czasu  rozpoczęcia  i  zakończenia  zajęć  lekcyjnych  za  pomocą

dzwonków;

 czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych;

 sprzątanie i utrzymywanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia szkoły;

 sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy.

Do zadań konserwatora należy w szczególności:

 czuwanie nad urządzeniami technicznymi w Szkole;

 dokonywanie  systematycznego  przeglądu  w  poszczególnych  pomieszczeniach

Szkoły;

 usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu;

 koszenie trawy w obejściu Szkoły;

 zakup  narzędzi  niezbędnych  do  prac  konserwatorskich,  po  uzgodnieniu

z Dyrektorem.

Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:

 sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych;

 sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych;

 czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego;

 informowanie woźnego o zaistniałych usterkach technicznych w Szkole;

 w  przypadku  nieobecności  innej  sprzątaczki  (z  powodu  choroby  lub  urlopu)

wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika;

 pełnienie dyżurów w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym porządkiem

i zabezpieczeniem poszczególnych szatni.

Do zadań intendenta należy w szczególności:

 pobieranie zaliczek i rozliczanie się z nich na podstawie rachunków;

 prowadzenie bieżących raportów żywienia;

 sporządzanie, wspólnie z kucharzem jadłospisów;

 nadzorowanie wydawania posiłków;

 zaopatrywanie stołówki szkolnej w żywność i środki czystości;

 racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi produktami żywnościowymi.

Do zadań kucharza należy w szczególności:

▪ wykonywanie prac w sposób zgodny z wymaganiami higieny i zasadami bhp;

▪ współodpowiedzialność za sprzęt kuchenny;
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▪ przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących

norm;

▪ dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

▪ pobieranie  i  zabezpieczanie  próbek  pokarmowych  posiłków na  potrzeby  kontroli

sanepidu;

▪ sporządzanie, wspólnie z intendentem jadłospisów;

▪ przygotowywanie i wydawanie posiłków w świetlicy szkolnej;

▪ sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych;

▪ utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach stołówki szkolnej;

▪ kierowanie pracą stołówki szkolnej.

Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:

▪ pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej;

▪ wydawanie posiłków w stołówce szkolnej;

▪ wykonywanie prac przygotowawczych przy sporządzaniu posiłków;

▪ stosowanie  się  do  poleceń  i  wskazówek  kucharza  wynikających  z  codziennego

podziału pracy;

▪ współodpowiedzialność za sprzęt kuchenny;

▪ wykonywanie prac w sposób zgodny z wymaganiami higieny i zasadami bhp;

▪ utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń stołówki szkolnej. 

3. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska niż wymienione

w ust. 2 i ust. 3, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

4. Stanowiska, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 oraz ust. 4 ustala się na dany rok szkolny

w arkuszu organizacyjnym.

5. Szczegółowy  zakres  obowiązków,  uprawnienia  i  odpowiedzialność  dla  pracowników,

o których mowa w ust.  2 i  ust.  3  określają  również zakresy czynności  przygotowywane

zgodnie z regulaminem pracy.

6. Pracownikom obsługi zakresy czynności przygotowuje Dyrektor.

7. Liczba etatów iż będzie corocznie określana w arkuszu organizacyjnym Szkoły. 

8. Pracownicy  niepedagogiczni  podlegają  odpowiedzialności  porządkowej  wynikającej

z przepisów Kodeksu pracy.

9. Pracownicy obsługi /wymienieni w ust. 2 i 3 obowiązani są do:

a) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole;

b) przestrzegania regulaminu pracy;

c) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także 

d) przepisów przeciwpożarowych;

e) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne;
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f) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń stołówki szkolnej;

g) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić szkołę na szkodę;

h) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

10. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:

1. zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań

związanych z obsługą Szkoły;

2. wyposażenia  stanowiska  pracy  umożliwiającego  realizację  zadań  administracyjnych

lub zadań związanych z obsługą szkoły;

3. wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów

w sprawie  zasad  wynagradzania  i  wymagań  kwalifikacyjnych  pracowników

samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  jednostek

samorządowych;

4. dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  wypłacanego  na  zasadach  i  w  wysokości

określonych  w  ustawie  o  dodatkowym  wynagrodzeniu  rocznym  dla  pracowników

jednostek sfery budżetowej;

5. nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody

jubileuszowej  oraz  wysokość  nagród  przysługujących  z  tego  tytułu  określa

rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  sprawie  zasad  wynagradzania  i  wymagań

kwalifikacyjnych  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;

6. nagrody  Dyrektora  za  szczególne  osiągnięcia  w  pracy  zawodowej.  Kryteria

przyznawania  nagród  określa  regulamin  przyznawania  nagród.  Nagroda  może  być

przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wysokość nagród ustala Dyrektor Szkoły;

7. odznaczenia  „Medalem  Komisji  Edukacji  Narodowej”,  za  szczególne  zasługi

dla oświaty i wychowania;

8. środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami;

9. świadczeń  urlopowych  określonych  w  kodeksie  pracy,  korzystania  ze  świadczeń

socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych.
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Rozdział 12

Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami)

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

§ 68.

1. Rodzice  i  nauczyciele  ściśle  ze  sobą  współpracują  w  zakresie  nauczania,  wychowania

i profilaktyki.

2. Wychowawcy  klas,  pedagog  szkolny,  logopeda,  wychowawcy  świetlicy,  nauczyciel

biblioteki,  nauczyciele  przedmiotów  współdziałają  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)

w zakresie  rozwiązywania  problemów  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych

uczniów.

3. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach

uzyskania  pomocy  w  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  lub  w  innych  instytucjach

świadczących  poradnictwo  i  specjalistyczną  pomoc  uczniom  i  rodzicom  (prawnym

opiekunom).

4. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki

i profilaktyki poprzez:

1) cykliczne  spotkania  informacyjne  z  rodzicami  w  formie  zebrań  poszczególnych

oddziałów;

2) indywidualne  spotkania  rodziców  z  nauczycielami,  Dyrektorem,  pedagogiem

szkolnym i logopedą; 

3) przekazywanie  rodzicom  podczas  spotkań  grupowych  i  indywidualnych  wiedzy

na temat metod skutecznego uczenia się, psychologii  rozwojowej dzieci i młodzieży,

wychowania i profilaktyki;

4) tworzenie  przyjaznego  klimatu  do  aktywnego  angażowania  rodziców  w  sprawy

szkoły;

5) udział  rodziców  w  imprezach  organizowanych  przez  szkołę,  w  tym  wyjazdów

na wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;

6) współudział  rodziców  w  tworzeniu,  opiniowaniu  i  uchwalaniu  wybranych

dokumentów pracy Szkoły;

7) rozwiązywanie  na  bieżąco  wszelkich  nieporozumień  i  konfliktów  mogących

niekorzystnie  wpływać  na  pracę  szkoły  lub  samopoczucie  uczniów,  rodziców

i nauczycieli.
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5. Zasady  współdziałania  Szkoły  z  rodzicami  dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych  są  takie

samie jak te, które dotyczą uczniów Szkoły Podstawowej.

6. Rodzice  mają  możliwość  dodatkowego  kontaktu  indywidualnego

z wychowawcą/nauczycielem po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania; w przypadkach

losowych  informacje  mogą  być  udzielane  poprzez  kontakt  osobisty  na  terenie

szkoły/e- mail/telefon/inne formy komunikacji.

7. W szkole funkcjonują dwie formy kontaktów z rodzicami:

1. kontakty bezpośrednie,

1. zebrania ogólne z rodzicami,

2. zebrania klasowe,

3. spotkania indywidualne;

2. kontakty pośrednie,

1. rozmowa telefoniczna,

2. korespondencja listowna,

3. adnotacje w zeszycie przedmiotowym i zeszycie spostrzeżeń ucznia;

8. Szkoła stwarzając możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

organizuje z rodzicami w roku szkolnym najmniej 3 zebrania.

9. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału

w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skontaktować się z wychowawcą

w innym terminie.

10. Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą, nauczycielami, Dyrektorem specjalistami

i  pracującymi w Szkole powinny odbywać się poza zajęciami wynikającymi z planu lekcji

w/w. pracowników żeby nie dezorganizować pracy szkoły i uczniów.

11. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice (prawni

opiekunowie)  bezpośrednio  kontaktują  się  z  zainteresowanym  nauczycielem,

w przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności

wychowawca klasy, a w następnie Dyrektor Szkoły.

12. W sekretariacie Szkoły Podstawowej rodzic może uzyskać informację, w jakich godzinach

pracuje dany nauczyciel.

13. Niedopuszczalne jest żeby rodzic:

1. zachowywał się w Szkole agresywnie (krzyczał, przezywał, używał siły fizycznej, itp.)

w  stosunku  do  uczniów  (w  tym  także  do  swojego  dziecka),  innych  rodziców

oraz nauczycieli;

2. bez  uzyskania  informacji  w  sekretariacie  chodził  po  Szkole  w  trakcie  lekcji
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w poszukiwaniu swojego dziecka lub nauczyciela;

3. swoim zachowaniem dezorganizował pracę Szkoły.

§ 69.

14. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1. znajomości  regulaminów obowiązujących w Szkole,  Statutu Szkoły,  przedmiotowych

zasad oceniania;

2. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy

i szkole  (Wychowawca  opracowuje  w  oparciu  o  Program  wychowawczo  –

profilaktyczny Szkoły klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami); 

3. znajomości  zadań  i  zamierzeń  wychowawczych  i  dydaktycznych  w  danym  zespole

klasowym;

4. znajomości  przepisów dotyczących oceniania,  klasyfikowania i  promowania uczniów

oraz  przeprowadzania  egzaminów  (Wychowawca  zapoznaje  rodziców  na pierwszej

wywiadówce  każdego  roku  szkolnego  z  programem  wychowawczym,  profilaktyki,

zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania);

5. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów

i przyczyn trudności w nauce:

6. na wywiadówkach,

7. podczas indywidualnych konsultacji  w terminie ustalonym wcześniej  z nauczycielem,

konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,

8. w kontaktach z pedagogiem szkolnym i logopedą.

9. uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

10. uzyskania  informacji  i  porad  w sprawach wychowania  i  dalszego kształcenia  swych

dzieci;

11. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych

dzieci;

12. wnoszenia pisemnych zastrzeżeń (w terminie 7 dni do Dyrektora) w przypadku uznania,

że  ocena  roczna lub  semestralna  jego dziecka  z  zajęć edukacyjnych lub zachowania

została ustalona niezgodnie z obowiązującymi przepisami;

13. udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

14. wyrażania  i  przekazywania  organowi  sprawującemu  nadzór  pedagogiczny
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oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Szkoły. 

15. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Rodzice mają prawo decydować o procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie,

który dokonuje się w szkole.  Nie mogą jednak ingerować w działania Szkoły w zakresie

wprowadzania ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie

mogą  ograniczać  wymagań  dyscyplinarnych,  które  wychowawcy  klas  lub  Dyrektor

zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego.

16. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  dziecka  podlegającego  obowiązkowi  szkolnemu  są

obowiązani do:

1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

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

zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce i inne;

4. zapewnienia  dziecku  realizującemu  obowiązek  szkolny  poza  Szkołą  właściwych

warunków  nauki,  gdy  realizuje  obowiązek  poza  szkołą,  zgodnie  z  odrębnymi

przepisami;

5. interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;

6. współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;

7. czynnego  uczestnictwa  w  różnych  formach  pedagogizacji  rodziców,  prelekcjach,

warsztatach, pogadankach, konsultacjach;

8. pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;

9. ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z Programu

wychowawczo - profilaktycznego, zadań z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin

z wychowawcą;

10. wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego

i innych;

11. zgłaszania  się  do  Szkoły  na  zaproszenie  wychowawcy  lub  innych  nauczycieli

w możliwie szybkim czasie;

12. wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania

mienia szkolnego i prywatnego;

13. przekazywania  rzetelnych  informacji  o  stanie  zdrowia,  jeśli  niewiedza  wychowawcy

lub nauczyciela  na  ten  temat  stwarzałaby  dla  dziecka  zagrożenie  bezpieczeństwa

zdrowia lub życia;

14. wszechstronnego  rozwijania  zainteresowań  swojego  dziecka,  dbania  o  jego  zdrowie
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fizyczne i psychiczne;

15. promowania zdrowego stylu życia.

17. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są

obowiązani  do:  dopełnienia  czynności  związanych  ze zgłoszeniem  dziecka  do  oddziału

przedszkolnego oraz do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

§ 70.

1. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  ponoszą  pełną  finansowo  -  prawną  odpowiedzialność

za wszelkie  zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci.  Sposób naprawy

wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.

Rozdział 13

Uczniowie

§ 71.

1. Do klasy I  Szkoły Podstawowej zostają  przyjęte  wszystkie  dzieci  z terenu gminy,  które

odbyły roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci spoza terenu, zgodnie z zasadami

postępowania rekrutacyjnego.

2. Dyrektor  może  skreślić  ucznia  z  listy,  który  ukończył  18  lat  i  nie  rokuje  otrzymania

promocji do klasy programowo wyższej. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3.

Prawa Dziecka i Ucznia

§72.

1. Statut Szkoły określa prawa i obowiązki uczniów.

2. Uczeń ma prawo do:

1. właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia,  zgodnie  zasadami  higieny  pracy

umysłowej;
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2. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami

edukacyjnymi;

3. poznania warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania;

4. opieki  wychowawczej  i  zapewnionych  warunków  bezpieczeństwa,  ochrony

przed wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź  psychicznej,  do  ochrony

i poszanowania jego godności;

5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

6. swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły

oraz wyznawanej religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

7. poszanowania godności i nietykalności osobistej:

8. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;

9. uczestniczenia  w  zajęciach  dodatkowych,  nieobowiązkowych  za  zgodą  rodziców

lub prawnych opiekunów;

10. sprawiedliwej,  obiektywnej,  jawnej  i  umotywowanej  oceny  swoich  wiadomości,

umiejętności i zachowania oraz wglądu do ocenionej pracy pisemnej;

11. ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

12. pomocy w przypadku trudności w nauce;

13. przedstawiania swoich problemów wychowawcy, Dyrektorowi, pedagogowi szkolnemu

oraz nauczycielom i oczekiwanie od nich niezbędnej pomocy;

14. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego;

15. korzystania  z  pomieszczeń szkolnych,  sprzętu,  środków dydaktycznych,  księgozbioru

biblioteki  podczas  zajęć  szkolnych  i  pozaszkolnych  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem

i w myśl obowiązujących regulaminów;

16. korzystania  z  nauczania  indywidualnego  (w  domu  lub  na  terenie  szkoły)  zgodnie

z opinią  lekarza,  na  wniosek  rodziców,  po  wydaniu  opinii  przez  poradnię

psychologiczno – pedagogiczną;

17. dostosowania  wymagań  nauczycieli  i  warunków  sprawdzianu  do  swoich  potrzeb

i możliwości wynikających ze specyficznych trudności w uczeniu się;

18. zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;

19. wpływania  na  życie  szkoły  poprzez  pracę  w  samorządzie  uczniowskim

oraz organizacjach działających na terenie szkoły;

20. otrzymania legitymacji szkolnej;

21. złożenia skargi do Dyrektora Szkoły na nieprzestrzeganie praw ucznia;

22. reprezentowania  szkoły  w  konkursach,  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach

sportowych, zgodnie z rozpoznanymi umiejętnościami i zdolnościami;

23. organizowania w szkole w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły różnego rodzaju imprez
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kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych.

3. Dziecko ma:

1.  prawo do życia;

2.  prawo do tożsamości;

3.  prawo do rozwoju;

4.  prawo do wychowania w rodzinie;

5.  prawo do wyrażania własnych poglądów;

6.  prawo do informacji;

7.  prawo do wyrażania własnych poglądów;

8.  prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;

9.  prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia;

10.  prawo do opieki zdrowotnej;

11.  prawo do odpoczynku;

12.  prawo do nauki;

13.  ochronę  prawa  pracy  podejmowanej,  czy  to  w  ramach  obowiązku  nauki
czy wakacyjnego.

Obowiązki Ucznia

§ 73.

1. Uczeń ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły;

2. przestrzegać Regulaminów obowiązujących w Szkole;

3. podporządkowywać się  zaleceniom i  zarządzeniom Dyrektora,  poleceniom członków

Rady Pedagogicznej (nauczycieli) oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

4. systematycznie,  punktualnie  i  aktywnie  uczestniczyć  w  zajęciach  edukacyjnych

i w życiu Szkoły (wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwiane na

bieżąco ustnie lub pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka do 5 dnia

następnego miesiąca);

5. usprawiedliwiać,  w  określonym  przez  szkołę  terminie  i  formie,  nieobecności

na zajęciach edukacyjnych;

6. uczyć się systematycznie i przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;

7. właściwie zachowywać się w trakcie lekcji, zajęć dodatkowych oraz przerw;

8. nieopuszczania terenu szkoły, w tym boiska i placu zabaw przez cały czas planowych
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zajęć szkolnych, przerw między lekcjami i pobytu na świetlicy szkolnej;

9. pracować nad własnym rozwojem, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania;

10. godnie reprezentować Szkołę;

11. odnosić  się  z  szacunkiem  do  nauczycieli,  innych  pracowników  Szkoły  i  uczniów

oraz zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia

12. być tolerancyjnym;

13. chronić życie i zdrowie własne oraz swoich kolegów i koleżanek m. in. poprzez: 

14. nie zażywanie nikotyny: nie palenie, nie wciąganie, nie żucie,

15. nie korzystanie z papierosów elektronicznych i tym podobnych urządzeń,

16. nie picie alkoholu,

17. nie zażywanie narkotyków i innych środków odurzających,

18. nie noszenie ozdób zagrażających bezpieczeństwu;

19. przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły:

1. środków zagrażających zdrowiu i życiu (niebezpieczne narzędzia, tabaka, tytoń, e-

papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające),

2. przedmiotów  uznawanych  w  ogólnoprzyjętych  w  społeczeństwie  normach

za demoralizujące, wulgarne i niestosowne dla ucznia;

20. przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią;

21. dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce

i przybory szkolne;

22. pokrywać  wyrządzone  umyślnie  szkody  materialne  w  zakresie  ustalonym

przez Dyrektora;

23. dbać  o  higienę  ciała  oraz  estetykę  i  schludny  wygląd  stroju  podczas  przebywania

na zajęciach szkolnych;

24. posiadać i  ubierać,  gdy wymaga tego sytuacja,  odpowiedni  stój  galowy (dziewczęta:

biała  bluzka,  czarna  lub  granatowa  spódniczka;  chłopcy:  biała  koszula,  czarne

lub granatowe spodnie);

25. przynosić  strój  sportowy  i  aktywnie  uczestniczyć  (w  miarę  swoich  możliwości)

w lekcjach wychowania fizycznego;

26. pozostawiać w szatni okrycie wierzchnie oraz zmieniać obuwie;

27. posiadać zeszyt do korespondencji z rodzicami (dotyczy to uczniów klas IV-VIII Szkoły

Podstawowej);

28. dbać o honor i tradycję Szkoły; 

29. właściwie  zachowywać  się  w  trakcie  zajęć  oraz  podczas  całego  pobytu  na  terenie

Szkoły;

30. przeciwstawiać  się  złu  i  reagować  na  przejawy  złego  zachowania  i  agresji
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przez zawiadomienie nauczyciela dyżurującego, wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora;

31. pilnować  swoich  rzeczy  osobistych  (w  tym  telefonu  komórkowego),  które  przynosi

do szkoły na swoją odpowiedzialność.

2. Uczeń  ma  obowiązek  przestrzegania  regulaminów  dot.  korzystania  z  telefonów

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, a w szczególności ma prawo posiadać

telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne oraz korzystać z nich na terenie szkoły

na określonych zasadach:

1. uczeń przynosi  do  szkoły  telefon komórkowy i  inny sprzęt  elektroniczny na  własną

odpowiedzialność, za zgodą rodziców i jest zobowiązany do wyłączenia lub wyciszenia

urządzenia  i  schowania  go;  urządzenie  pozostaje  niewidoczne  zarówno  dla  ucznia,

jak i pozostałych osób,

2. podczas  zajęć  edukacyjnych,  opiekuńczych,  przerw  międzylekcyjnych,  uroczystości,

a także  zajęć  pozalekcyjnych  organizowanych  na  terenie  szkoły  obowiązuje

bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z w/w urządzeń,

3. jeśli oczekuje na bardzo ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym fakcie

nauczyciela,  poprosić  go  o  pozwolenie  na  skorzystanie  z  urządzenia  w  określonym

czasie i zakresie,

4. uczeń  może  korzystać  z  w/w urządzeń  w  celu:  wyszukania  informacji  niezbędnych

do realizacji zadań podczas zajęć po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia

5. na  terenie  szkoły  zakazuje  się  uczniom filmowania,  fotografowania  oraz  utrwalania

dźwięku,  w  szczególnych  przypadkach  uczeń  może  utrwalać  filmy/zdjęcia/dźwięki

po uzyskaniu zgody nauczyciela.

Nagrody

§ 74.

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;

2) prace społeczne na rzecz szkoły;

3) godne reprezentowanie szkoły;

4) osiągnięcia sportowe i artystyczne;

5) zajęcie I, II, III miejsca w konkursach organizowanych przez szkołę;

6) wzorową postawę obywatelską i odwagę;

7) przeciwstawianie się złu;

8) udzielanie pomocy innym osobom;
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9) 100% frekwencję na zajęciach szkoły (w wyjątkowych losowych sytuacjach decyzją

wychowawcy  klasy  dopuszcza  się  jednorazową  usprawiedliwioną  nieobecność

do 7 godzin lekcyjnych jednego dnia – uczeń zachowuje wówczas 100% frekwencję);

10) inne  osiągnięcia  lub  działania  zasługujące  na  uznanie  społeczności  szkolnej

lub lokalnej.

2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego,

Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała nauczyciela

2) pochwała wychowawcy i opiekuna samorządu uczniowskiego, 

3) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

4) dyplom uznania,

5) list gratulacyjny Dyrektora do rodziców, 

6) wpis do kroniki szkolnej, 

7) nagrody książkowe i rzeczowe, 

8) świadectwo z biało – czerwonym paskiem pionowym i z nadrukiem „z wyróżnieniem”.

9) statuetki sportowca,

10) inne

4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców lub z budżetu szkoły.

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Kary

§ 75.

1. Uczeń może być ukarany za:

1) nieprzestrzeganie Statutu;

2) nieprzestrzeganie Regulaminów obowiązujących w szkole; 

3) lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych;

4) naruszenie porządku szkolnego.

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) ustne upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

2) wpisanie uwagi do zeszytu korespondencji;

3) upomnienie Dyrektora;

4) pozbawienie pełnionych funkcji w klasie i szkole;
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5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach, wycieczkach; 

6) zakaz reprezentowania szkoły, np. w zawodach sportowych na czas określony decyzją

Dyrektora;

7) wykonanie drobnych prac porządkowych, za zgodą rodziców, na rzecz klasy, szkoły,

środowiska pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Dyrektora;

8) nagana  Dyrektora  wobec  obecności  wychowawcy  lub  rodziców  wraz  z  pisemnym

powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

9) na  podstawie  uchwały  Rady  Pedagogicznej  Dyrektor  może  wystąpić  do  Kuratora

Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

b) wchodzi w kolizję z prawem, 

c) demoralizuje innych uczniów, 

d) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły. 

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zastosować łączność kar. 

4. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

5. Przy  zastosowaniu  kary  bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  rodzaj  naruszenia

obowiązków, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do Szkoły.

6. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary,

może być zobowiązany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej do:

1. naprawienia wyrządzonej szkody;

2. przeproszenia osoby pokrzywdzonej;

3. wykonania  określonej  pracy  społecznie  użytecznej  na  rzecz  klasy,  grupy,  Szkoły

lub społeczności lokalnej.

7. O karze/ karach wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia.

8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może, w terminie 7 dni, za pośrednictwem samorządu

uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców, odwołać się do dyrektora poprzez wystąpienie z

wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności, podstaw i rodzaju wymierzonej kary, jeżeli

uważa, że jest ona nieadekwatna do popełnionego przewinienia. 

9. Uczeń  lub  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mogą  odwołać  się  od  zastosowanej  kary

statutowej dla uczniów tylko w określonym trybie wnoszenia odwołań: 

1) nauczyciela – do Dyrektora Szkoły,

2) organu przyznającego stypendium – do Kuratora Oświaty,

3) stypendium przyznanego przez Ministra Oświaty – do innego właściwego Ministra lub

Prezesa Rady Ministrów,

10. Wniosek  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy  składa  się  w  formie  pisemnej  bezpośrednio
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do organu  rozpatrującego  odwołanie  w  terminie  7  dniu  od  dnia  powiadomienia  ucznia

lub jego  rodzica  (prawnego  opiekuna)  o  nałożonej  karze.  Rozstrzygnięcie  organu

właściwego  do  rozpatrzenia  odwołania  jest  ostateczne  i  nie  przysługuje  na  nie  skarga

do Sądu  Administracyjnego.  Tryb  rozpatrywania  odwołania  jest  zgodny  z  Kodeksem

Postępowania Administracyjnego.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

§ 76.

1. Uczeń,  którego  prawa  zostały  naruszone  lub  jego  rodzice  ma prawo wniesienia skargi

w terminie 3 dni od naruszenia praw ucznia: 

1) ustnie do:

a) wychowawcy,

b) pedagoga szkolnego,

c) Dyrektora;

2) pisemnie do:

a) Dyrektora,

b) rady pedagogicznej;

2. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia,  grupę uczniów bądź

za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

3. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego

ze wskazaniem właściwego adresata.

4. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez

rozpatrzenia.

5. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa

ucznia.

6. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych.

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną -  odpowiedź Dyrektora  o sposobie

rozstrzygnięcia sprawy w terminie 14 dni. 

9. W  przypadku  stwierdzenia  zasadności  skargi  Dyrektor  Szkoły  udziela  kary,  zgodnie

z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.
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10. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje

również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

11. W  przypadku  skargi  nieuzasadnionej  Dyrektor  Szkoły  kończy  procedurę,  odpowiadając

pisemnie na postawione zarzuty.

12. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które

dekretowano skargę.

Zasady bezpieczeństwa dla uczniów

§ 77.

1. Szkoła  zapewnia  uczniom  opiekę  pedagogiczną  oraz  pełne  bezpieczeństwo  w  czasie

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem.

1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.  Nauczyciel  ten zobowiązany jest

również  do  niezwłocznego  poinformowania  dyrektora  szkoły  o każdym  wypadku,

mającym miejsce podczas zajęć;

2. podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów

ponosi  nauczyciel  prowadzący  zajęcia,  a  podczas  wycieczek  i  imprez  szkolnych  –

kierownik wycieczki lub imprezy wraz z opiekunami.

2. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć

obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

§ 78.

1. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa,  ochrony  przed  przemocą,  uzależnieniami,

demoralizacją  oraz  innymi  przejawami  patologii  społecznej  w  obiekcie  w  czasie  zajęć

lekcyjnych i przerw dyżury pełnią także wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy obsługi.

Pracownikom  tym  nie  wolno  wpuścić  do  budynku  (wypuścić  z  budynku)  osób,

co do których nie  ma pewności  ich poprawnego zachowania.  O wejściu  na teren  szkoły

takiej  osoby pracownik  obsługi  ma  obowiązek  natychmiast  powiadomić  dyrektora  bądź

wicedyrektora. 

2. Szatnie  w  obydwu  budynkach  są  zamykane.  Szatnie  otwierają  woźni  lub  wyznaczony

przez Dyrektora pracownik Szkoły. 

3. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa,

pracownia przyrodnicza) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów
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z regulaminami tych pomieszczeń.

4. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.

5. Za  porządek  pozostawiony  przez  uczniów  po  zakończonej  lekcji  odpowiada  nauczyciel

prowadzący zajęcia.

6. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.

7. Uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w obiektach sportowych. 

8. W  czasie  przerw  między  lekcjami  dyżur  na  korytarzu  i  placu  przed  szkołami  pełnią

nauczyciele  według  opracowanego  harmonogramu  i  regulaminu  dyżurów.  Wszyscy

uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących podczas

przerw międzylekcyjnych oraz pracowników obsługi

9. 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.

10. Za teren Szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.

11. Uczniowie  mogą  wychodzić  podczas  przerw  na  plac  przed  Szkołą,  kiedy  zezwalają

na to warunki atmosferyczne i zawsze pod opieką nauczyciela.

12. Nauczyciele, jak również inni pracownicy Szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach

i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora

szkoły oraz rodziców ucznia.

§ 79.

1. Z  uwagi  na  bezpieczeństwo  uczniów  w  szkole  i  poza  nią  wprowadza  się  procedurę

zwalniania z zajęć lekcyjnych.

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną, telefoniczną lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów);

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

(prawnych opiekunów) i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie

przez nich upoważnioną.

3. Zwolnienie  indywidualne  możliwe  jest  tylko  w  przypadku  pisemnej  prośby  napisanej

i podpisanej przez rodzica (prawnego opiekuna), telefonicznej lub osobistej prośby, będącej

wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą

lub nauczycielem przedmiotu rodzica (prawnego opiekuna). Do dziennika wpisuje się wtedy

usprawiedliwioną  nieobecność.  W  przypadku  nieobecności  wychowawcy  klasy

i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub Dyrektor.

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam

87



zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem ucznia

prosząc  o  pilne  zgłoszenie  się  do  szkoły.  Jeśli  nauczyciel  nie  ma  możliwości  sam

poinformować rodzica to prosi o to pracownika sekretariatu.

5. Dziecko odbiera rodzic (prawny opiekun) najszybciej jak to możliwe.

6. W sytuacji,  kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 zgłosi  się

rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków

odurzających wzywa się policję.

7. Jeśli  sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel

za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu

sali lekcyjnej wzywa innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad uczniem.

8. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywany jest lekarz.

§ 80.

1. Szkoła stwarza warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez: 

1) stały nadzór nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły nad dziećmi i młodzieżą;

2) kontrolowanie osób wchodzących z zewnątrz do budynków Szkoły;

3) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach z wychowawcą klasy;

5) przeprowadzanie próbnych alarmów przeciwpożarowych;

6) zapewnienie uczniom pobytu w świetlicy w miarę potrzeb; 

7) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) dostosowanie stolików, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju

wykonywanej przez nich pracy;

9) systematyczne  omawianie  przepisów  ruchu  drogowego,  kształcenie  komunikacyjne

zakaz opuszczania przez uczniów budynku szkolnego w trakcie trwania zajęć i w czasie

przerw międzylekcyjnych;

10) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11) realizację  programów  profilaktycznych  dotyczących  promocji  zdrowia

i przeciwdziałania patologii społecznej. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy: 

1) samowolnie  opuścili  zajęcia  dydaktyczne,  świetlicowe  i  inne  formy  zajęć

organizowanych przez Szkołę;

2) przebywali na terenie Szkoły poza zajęciami dydaktycznymi;
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3) opuścili teren Szkoły podczas przerwy międzylekcyjnej. 

3. Wychowawcy  klas  pierwszych,  mają  obowiązek  w  pierwszych  dniach  września

przeprowadzić zajęcia z uczniami, które zaznajomią uczniów z budynkami Szkoły, zasadami

bezpieczeństwa  na  ich  terenie,  przepisami  ruchu  drogowego  i  zasadami  higieny  pracy

umysłowej.

4. Szczegółowe  zasady  bezpieczeństwa  w  szkole  regulują  Procedury  postępowania

w sytuacjach trudnych, które są modyfikowane, dostosowywane do potrzeb i możliwości.

§ 81.

W celu zapewnienia dziecka podczas pobytu w Szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod

opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi Szkoły uznane przez niego

za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Pomoc materialna

§ 82.

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).

4. Uczeń  może  otrzymywać  jednocześnie  pomoc  materialną  o  charakterze  socjalnym

jak i motywacyjnym.

§ 83.

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
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niepełna.

Rozdział 14

Ocenianie wewnątrzszkolne 

§ 84.

1. W  Szkole  obowiązuje  wewnątrzszkolny  system  oceniania,  który  określa  sposób

powiadamiania  uczniów  o  wymaganiach  edukacyjnych,  warunkach  i  trybie  zdawania

egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej

niż  przewidywana  rocznej  oceny  zachowania  i  z  obowiązkowych  przedmiotów

edukacyjnych oraz o konsekwencjach otrzymania nagannej oceny zachowanie. 

2. Ocenianiu podlegają:

1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2. zachowanie ucznia.

2. Ocenienie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1. wymagań  wynikających  z  podstawy  programowej  oraz  wymagań  edukacyjnych

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  klasy,

nauczycieli  oraz  uczniów  danej  klasy  respektowania  przez  ucznia  zasad  współżycia

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

2) oraz o postępach w tym zakresie; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
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wychowawczej.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

◦ formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do otrzymania

przez  ucznia  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych,  ocen  klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

◦ ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

◦ ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

◦ i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  a  także  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej

zachowania; 

◦ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

◦ ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

◦ ustalanie  warunków i  trybu otrzymania  wyższych  niż  przewidywane rocznych,  ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

◦ ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  informacji  o  postępach

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

5. Na  podstawie  wewnątrzszkolnych  zasad  oceniania,  podstawy  programowej  i  programu

nauczania, nauczyciele poszczególnych przedmiotów wspólnie opracowują przedmiotowe zasady

oceniania, w których zawarte są:

1. wymagania  edukacyjne  niezbędne  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych przedmiotów i dodatkowych zajęć

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3. ocenianie bieżące;

4. szczegółowe warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

5.  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Opracowane przedmiotowe zasady oceniania nauczyciele składają, na początku każdego

roku szkolnego, do akceptacji, u Dyrektora szkoły (do 20 września).

 

Ocenianie i wymagania edukacyjne

§ 85. 

1) Uczeń, w trakcie nauki, otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:
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a) śródroczne i roczne,

b) końcowe;

2) Termin ustalania w.w. ocen określa Statut Szkoły.

3) Oceny z ust. 1 ust. są ostateczne z zastrzeżeniem art. 44m i 44 n ustawy o systemie oświaty.

4) W oddziałach klas IV-VIII oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych ustala się według skali:

a) stopień celujący (cel.) 6;

b) stopień bardzo dobry (bdb) 5;

c) stopień dobry (db) 4;

d) stopień dostateczny (dst) 3;

e) stopień dopuszczający (dop.) 2;

f) stopień niedostateczny (ndst) 1.

5) Stopnie o których mowa w ust. 4 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną

ocena klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 6.

6) W przypadku  ustalania  bieżących  ocen  cząstkowych  można  dodatkowo wpisywać  obok

oceny znaki „+” i „-”.

7) 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. Nauczyciele do oceniania różnej

aktywności na lekcji mogą stosować plusy „+” i minusy „-”. Szczegółowy opis sposobu

wykorzystania takiej formy oceny każdy nauczyciel uwzględnia w swoich przedmiotowych

zasadach  oceniania,  uwzględniając  specyfikę  nauczanego  przedmiotu,  liczbę  godzin

przeznaczoną na nauczanie danego przedmiotu oraz możliwości nauczanej grupy.

8) 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.

9) Oceny bieżące z religii wyrażane są skalą cyfrową 1-6.

10) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,

muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku

wychowania  fizycznego  systematyczność  udziału  w  zajęciach  oraz  aktywność  ucznia

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

11) Śródroczne  i  roczne  Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie mają  wpływu

na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
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12) W oddziałach klas I – III ocena śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej  ma  charakter

opisowy.

13) Zawiera  ona  w  sobie  opis  sposobu  pracy  i  osiągnięć  ucznia  we  wszystkich  zakresach

edukacji.

14) W  bieżącej  ocenie  opisowej  eksponujemy  osiągnięcia  indywidualne  dziecka,

nie porównując  go  z  innymi  uczniami.  Ocenianie  ma  charakter  ciągły,  odbywa  się

na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. 

15) Nauczyciel będzie mógł stosować następujące sposoby oceniania wspomagającego tj.:

 ustne pochwały;

 teczki dokonań zawierające prace uczniów.

16) Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się: 

◦ krótkie wyrażenia np. „Wspaniale”, „Bardzo dobrze”, „Dobrze”, „Musisz popracować”;

◦ umowne symbole graficzne np. „Uśmiech”, „Słoneczko” (w kl. I);

17) Zwroty określające postępy i osiągnięcia ucznia posłużą nauczycielowi do wystawiania ocen

opisowych śródrocznych i rocznych. 

18) Od drugiego półrocza oddziału klasy I ocenami bieżącymi są:

 stopień celujący (cel.) 6;

 stopień bardzo dobry (bdb) 5;

 stopień dobry (db) 4;

 stopień dostateczny (dst) 3;

 stopień dopuszczający (dop.) 2;

 stopień niedostateczny (ndst) 1.

19) Wymagania na poszczególne stopnie są w przedmiotowych zasadach oceniania w kl. I – III.

20) Prace oceniane są wg następującej procentowej punktacji:

100% poprawnych odpowiedzi – celujący

99% - 90% - poprawnych odpowiedzi - bardzo dobry

89% - 75% poprawnych odpowiedzi – dobry

74% - 50% poprawnych odpowiedzi – dostateczny

49% - 30% poprawnych odpowiedzi – dopuszczający

poniżej 30% poprawnych odpowiedzi - niedostateczny

21) W klasach I-III  śródroczna ocena  jest  wynikiem półrocznej  obserwacji.  Jest  skierowana

do ucznia i  jego rodziców w formie pisemnej  karty osiągnięć ucznia opracowanej  przez

nauczycieli  kształcenia  zintegrowanego.  Uwzględnia  ona  podstawowe  umiejętności

z zakresu poszczególnych edukacji oraz ocenę z zachowania.
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22)  W klasach I-III roczna ocena opisowa jest wynikiem obserwacji postępów ucznia w ciągu

całego  roku  szkolnego.  Ma  charakter  diagnostyczno  –  informacyjny,  wspomaga  ucznia

w dalszej edukacji. Ocena roczna również jest wyrażona w formie pisemnej. 

23) W klasach IV-VIII szkoły podstawowej kryteria ocen są następujące:

1. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 

a) przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

b) nie posiada zeszytu, nie przynosi podręcznika i pomocy dydaktycznych, 

c) nie chce korzystać z zaproponowanych form pomocy,

d) nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności

nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy

szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności;

2. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

a) prowadzi zeszyt przedmiotowy, posiada podręcznik i inne pomoce dydaktyczne,

b) przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 

c) potrafi skutecznie porozumieć się w różnych sytuacjach.

d) posiada  nieporadny  styl  wypowiedzi,  ubogie  słownictwo,  liczne  błędy,  trudności

w formułowaniu myśli,

e) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane,

ma brak umiejętności wyjaśniania zjawisk;

3. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

a) potrafi  wykorzystać wiadomości  określone w podstawie programowej w konkretnych

sytuacjach,

b) samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

c) spełnia wymagania a), b), c) na ocenę dopuszczającą,

d) rozwiązuje typowe zadanie teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

e) przeciętny  sposób  słownictwa,  język  zbliżony  do  potocznego,  mała  kondensacja

i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy,

f) zakres  opanowanego  materiału  programowego  ograniczony  do  treści  podstawowych,

uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami,

g) poprawne  rozumienie  podstawowych  uogólnień,  stosowanie  wiedzy  i  umiejętności

w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych);

4. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, 

b) prezentuje własny punkt widzenia,

c) poprawnie posługuje się językiem ojczystym, 

d) spełnia wymaganie a) na ocenę dostateczną. 
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e) opanował większość materiału programowego, treści logicznie powiązane,

f) poprawnie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi oraz przy

inspiracji nauczyciela – wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja,

g) stosuje  wiedzę  w  typowych  sytuacjach  teoretycznych  i  praktycznych  samodzielnie,

w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,

h) podstawowe zajęcia  i  prawa ujmowane za  pomocą terminologii  właściwej  dla  danej

dziedziny  wiedzy,  wypowiedzi  klaruje  w  stopniu  zadowalającym,  nieliczne  usterki

stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana;

5. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie wykonuje zadania o dużym stopniu trudności, 

b) proponuje własne sposoby rozwiązywania zadań,

c) poszukuje, porządkuje oraz wykorzystuje informacje,

d) rozwija własne zainteresowania przedmiotem,

e) potrafi efektywnie pracować w zespole,

f) jest laureatem konkursów, zawodów, przeglądów na etapie szkolnym.

g) wyczerpujące  opanowanie  całego  (wymaganego  w  momencie  wystawiania  oceny)

materiału  programowego  w  obszarze  wiadomości  i  umiejętności,  treści  powiązane

w logiczny układ,

h) właściwe  rozumienie  uogólnień  i  związków  między  treściami  programowymi,

samodzielne  wyjaśniania  zjawisk,  wykorzystanie  posiadanej  wiedzy  i  umiejętności

w sytuacjach  nietypowych,  rozwiązywanie  problemów  (o  odpowiednio  dobranym

stopniu trudności) w twórczy sposób,

i) poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym

przedmiocie terminologią,  precyzja i  dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi

ustnych i pisemnych;

6. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wymaganie a), b), c), d), e) na ocenę bardzo dobrą,

b) jest  laureatem  konkursów,  zawodów,  olimpiad,  przeglądów  na  etapie  pozaszkolnym

z danych zajęć,

c) bardzo sprawnie operuje posiadaną wiedzą, 

d) potrafi publicznie prezentować efekty swojej pracy,

e) zgodne z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i  związków między nauczanymi

treściami, wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela,

f) samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych,

umiejętność  rozwiązywania  problemów  w  twórczy  sposób,  poprawny  styl  i  język

wypowiedzi,  swoboda  w  posługiwaniu  się  terminologią  właściwą  dla  danego  etapu
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kształcenia i zajęć edukacyjnych (terminologią naukową), wysoki stopień kondensacji

wypowiedzi; uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych form aktywności

związanych  z  danymi  zajęciami  edukacyjnymi  (konkursy  przedmiotowe,  zawody

sportowe),

g) z  wychowania  fizycznego  –  wysoki,  ponadprzeciętny  stopień  sprawności  fizycznej

lub duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia

indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,

h) z  przedmiotów plastyka  i  muzyka  –  poza  wykraczającymi  poza  program nauczania

wiadomościami  uczeń  musi  wykazać  się  udokumentowanymi  osiągnięciami  własnej

twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe

konkursy plastyczne);

24) Termin ustalania w.w. ocen określa Statut Szkoły.

25) Oceny z ww. ust. Są ostateczne z zastrzeżeniem art. 44m i 44 n ustawy o systemie oświaty.

26) Nauczyciele formułują wymagania z zajęć edukacyjnych odpowiadające poszczególnym

ocenom pozytywnym na początku roku szkolnego, uzupełniając  je,  jeśli  zachodzi  taka

potrzeba

 okresowo, po zrealizowaniu zaplanowanej partii materiału;

 na bieżąco, po każdej jednostce lekcyjnej lub metodycznej.

27) Stopień  uszczegółowienia  wymagań  edukacyjnych  powinien  być  taki,  aby  maksymalnie

przybliżał uczniowi wymagania nauczyciela.

28) Nauczyciele informują uczniów o swoich wymaganiach w jednej z wymienionych form:

1. przez odczytanie ich na jednej z pierwszych lekcji, co zostaje poświadczone zapisem

w dzienniku;

2. w  inny  sposób  ustalony  z  dyrekcją  szkoły  i  podany  do  wiadomości  uczniom

i ich rodzicom (prawnym opiekunom).

29) Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu do opracowanych

wymagań edukacyjnych u nauczyciela przedmiotu.

30) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

31) Sprawdzone i  ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i  jego rodzicom

(prawnym opiekunom) na terenie szkoły.

32) Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  nauczyciel  udostępnia  do  wglądu  dokumentację

dotyczącą  egzaminu  klasyfikacyjnego,  poprawkowego  lub  inną  dokumentację  dotyczącą

oceniania ucznia.

33) Nauczyciele oceniają systematycznie i w sposób jawny dla uczniów jak i rodziców

(prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek)

uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na terenie  szkoły.  Nauczyciel ma obowiązek
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przechowywać je cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych

opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

 Ogólne zasady oceniania zachowania ucznia

§ 86.

Zachowanie  ucznia  ocenia  się  na  podstawie  Kodeksu  Ucznia,  Programie

Wychowawczym Szkoły i Statucie Szkoły.

1. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  klasy,

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami

opisowymi.

3. Każdy  uczeń  jest  oceniany  indywidualnie.  Przy  ustaleniu  oceny  zachowania  ucznia,

u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ

stwierdzonych  zaburzeń  lub  dysfunkcji  na  jego  zachowanie,  na  podstawie  orzeczenia

o potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

wzorowe - wz, 

bardzo dobre- bdb,

dobre - db, 

poprawne - pop, 

nieodpowiednie - ndp, 

naganne - ng. 

6. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  na  godzinie

wychowawczej uczniów, a na zebraniu ich rodziców, o warunkach, sposobie i kryteriach

oceniania  zachowania,  warunkach i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana rocznej

oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Ocenę ustala nauczyciel-wychowawca, uwzględniając w tej sprawie: 
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 opinię innych nauczycieli uczących ucznia;

 uczniów danego oddziału;

 samoocenę ucznia;

 zeszyt spostrzeżeń ucznia – dodatnie i ujemne punkty.

8. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców.

9. Śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  uwzględnia  w  szczególności

zachowanie ucznia w następujących obszarach:

 obszar  1  (kultura  osobista):  godne,  kulturalne  zachowanie  w  szkole  i  poza  nią,

okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej,

 obszar  2  (bezpieczeństwo):  dbałość  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  własne  oraz  innych

osób,

 obszar 3 (obowiązki): wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

 obszar 4 (praca na rzecz klasy i szkoły): postępowanie zgodne z dobrem społeczności

szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły. 

10. Spostrzeżenia  i  obserwacje  dotyczące  w/w  obszarów  zachowania  są  odnotowywane

w zeszycie spostrzeżeń ucznia i zeszycie spostrzeżeń w dzienniku lekcyjnym.

11. O  grożącej  uczniowi  śródrocznej/rocznej  ocenie  nagannej  uczeń  i  jego  rodzice  są

informowani  pisemnie  za  potwierdzeniem  na  miesiąc  przed  zebraniem  klasyfikacyjnym

Rady  Pedagogicznej.  Jeśli  uczeń  z  oceną  wyższą  niż  naganna  dopuści  się  czynów

zabronionych  w  okresie  jednego  miesiąca  przed  zebraniem  klasyfikacyjnym  Rady

Pedagogicznej,  wychowawca  ma  prawo  do  ustalenia  oceny  nagannej  zachowania,

natychmiast informując o tym rodziców. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

 oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

13. Rodzice  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  wychowawcy  lub  dyrektora  szkoły,  jeśli  uznają,

że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane pisemnie od dnia ustalenia tej

oceny,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  pisemnej

informacji o ocenie zachowania ucznia. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA KRYTERIÓW

 § 87

 

1. Ocenie podlega zachowanie ucznia zgrupowane w 4 obszarach: 
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 obszar  1  (kultura  osobista):  godne,  kulturalne  zachowanie  w  szkole  i  poza  nią,

okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej

 obszar 2 (bezpieczeństwo): dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 obszar 3 (obowiązki): wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 obszar 4 (praca na rzecz klasy i szkoły): postępowanie zgodne z dobrem społeczności

szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.

2. Informacje o zachowaniu ucznia odnotowywane są na bieżąco w zeszycie spostrzeżeń.

Na podstawie wpisów i obserwacji wychowawcy klasy oraz informacji przekazywanych

przez  nauczycieli  i  pracowników  szkoły  wychowawca  co  miesiąc  podsumowuje

zachowanie ucznia. 

3. Ostateczną  roczną  i  śródroczną  klasyfikacyjną  ocenę  zachowania  ustala  wychowawca

klasy po zasięgnięciu opinii innych uczących oraz uczniów oddziału, biorąc pod uwagę

zachowanie uczniów w poszczególnych miesiącach. 

4. Jeśli  uczeń po zaproponowaniu oceny zachowania,  w czasie  miesiąca przed zebraniem

klasyfikacyjnym  Rady  Pedagogicznej,  znacząco  pogorszył  swoje  zachowanie

wychowawca  ma  prawo  do  ponownego  ustalenia  oceny  zachowania,  natychmiast

informując o tym rodziców. 

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

 

Obszar 1 (kultura osobista) 

 szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne;

  jest życzliwy, koleżeński i uprzejmy;

 zawsze kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami;

 używa zwrotów grzecznościowych; 

 wie,  że  każdy  może  popełnić  błąd  i  dlatego potrafi  się  do  niego  przyznać,  przyjąć

krytykę i naprawić go;

 nigdy nie kłamie. 

 

Obszar 2 (bezpieczeństwo) 

 przestrzega  zasad  zachowania  podczas  zajęć  szkolnych,  podczas  przerw,  w  szatni,

w stołówce szkolnej, na boisku.

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

 bezinteresownie pomaga w rozwiązywaniu problemów. 
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Brak uwag negatywnych w obszarze 1,2 w miesiącu.

Obszar 3 (obowiązki)

 osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami;

 powierzone mu zadania wykonuje dokładnie i terminowo;

 na bieżąco usprawiedliwia nieobecności w szkole (do 1 tygodnia od ich zaistnienia),

nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień;

 zawsze  ma  na  sobie  właściwy strój  (strój  galowy,  brak  makijażu,  schludny wygląd,

obuwie zamienne). 

 

Obszar 4 (praca na rzecz klasy i szkoły)

 wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych;

 szanuje każdą własność; 

 rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

 godnie reprezentuje klasę i szkołę; 

 chętnie pomaga tym, którzy mają problemy w nauce; 

 chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach ekologicznych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

Obszar 1 (kultura osobista) 

 szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne; 

 jest życzliwy, koleżeński i uprzejmy; 

  kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami; 

 używa zwrotów grzecznościowych; 

 nie kłamie; 

 nie ma uwag negatywnych dotyczących zachowania. 

 

Obszar 2 (bezpieczeństwo) 

 przestrzega  zasad  zachowania  podczas  zajęć  szkolnych,  podczas  przerw,  w  szatni,

w stołówce szkolnej, w sklepiku; 

  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób; 

  uczy się umiejętnego rozwiązywania konfliktów. 
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Uczeń  może  mieć  1-2  wpisy  negatywne  dotyczący  drobnego  przewinienia  w  obszarach  1  i  2

w miesiącu.

 

Obszar 3 (obowiązki) 

 osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami; 

 powierzone mu zadania wykonuje dokładnie i terminowo; 

 na bieżąco usprawiedliwia nieobecności w szkole (do 1 tygodnia od ich zaistnienia),

nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień; 

  ma na sobie właściwy strój (strój galowy, brak makijażu,  schludny wygląd,  obuwie

zamienne), sporadycznie o nim zapomina. 

 

Obszar 4 (praca na rzecz klasy i szkoły) 

 wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez klasowych; 

 szanuje każdą własność; 

 zmotywowany przez nauczyciela rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

 godnie reprezentuje klasę; 

 w miarę swoich możliwości pomaga tym, którzy mają problemy w nauce; 

  bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach ekologicznych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

Obszar 1 (kultura osobista) 

 szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne; 

  nie zawsze pamięta o życzliwości i uprzejmości wobec kolegów; 

  kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami; 

 używa zwrotów grzecznościowych tylko wobec wybranych osób; 

 stara się nie kłamać; 

  ma nieliczne uwagi negatywne dotyczące drobnych przewinień. 

 

Obszar 2 (bezpieczeństwo) 

 sporadycznie zdarza mu się nie przestrzegać zasad zachowania podczas zajęć szkolnych,

podczas przerw, w szatni w stołówce szkolnej; 

 pozostaje bierny, gdy widzi skonfliktowanych kolegów. 
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Uczeń  może  mieć  łącznie  nie  więcej  niż  3-4  wpisy  negatywne  dotyczące  drobnych  przewinień

w obszarach 1 i 2 (w miesiącu). 

 

Obszar 3 (obowiązki)

 osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami; 

 stara  się  wykonać  powierzone  mu  zadania,  choć  zdarza  mu  się,  że  nie  robi  tego

w terminie; 

 zdarza  mu  się  spóźnić  na  lekcje  bez  usprawiedliwienia,  sporadycznie  nie  przynieść

usprawiedliwienia w terminie; 

 sporadycznie zdarza mu się nie mieć właściwego stroju (strój galowy, makijaż, schludny

wygląd, obuwie zamienne) - ma nieliczne uwagi dotyczące stroju. 

 

Obszar 4 (praca na rzecz klasy i szkoły)

 zmotywowany przez nauczyciela bierze udział w przygotowaniu imprez klasowych; 

 dba o wspólną szkolną własność; 

 stara się godnie reprezentować klasę;

 stara się brać udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach ekologicznych. 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 

Obszar 1 (kultura osobista)

 szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne; 

 zazwyczaj zachowuje się zgodnie z normami współżycia społecznego; 

 zdarza mu się złośliwymi uwagami sprawić innym przykrość;

 zdarza mu się niegrzecznie odpowiedzieć dorosłym i rówieśnikom; 

 zapomina o zwrotach grzecznościowych;

 niekiedy kłamie, by uniknąć odpowiedzialności;

 ma sporo uwag negatywnych dotyczących kultury osobistej. 

 

Obszar 2 (bezpieczeństwo)

 stara  się  przestrzegać  zasad  zachowania  podczas  zajęć  lekcyjnych,  podczas  przerw,

w szatni,  w  stołówce  szkolnej  (ma  uwagi  negatywne,  ale  pozytywnie  reaguje

na oddziaływania wychowawcze dotyczące swojej osoby);

 nie stanowi zagrożenia dla innych. 
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Uczeń może mieć łącznie  nie  więcej  niż  5-6 wpisów negatywnych dotyczących obszarów 1 i  2

(w miesiącu). 

 

Obszar 3 (obowiązki)

 ma problemy z wywiązywaniem się z powierzonych obowiązków; 

 często  spóźnia  się  na  lekcje  bez  usprawiedliwienia,  nie  przynosi  usprawiedliwienia

w terminie; 

 często  zdarza  mu  się  nie  mieć  właściwego  stroju  (strój  galowy,  makijaż,  schludny

wygląd, obuwie zamienne) - ma liczne uwagi dotyczące stroju. 

 

Obszar 4 (praca na rzecz klasy i szkoły)

 rzadko wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły; 

 rzadko bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach ekologicznych. 

 

 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 

Obszar 1 (kultura osobista)

 nie szanuje symboli narodowych, religijnych, szkolnych;

 używa słów wulgarnych, swoją postawą, mimiką lub gestami obraża innych;

 często kłamie i oszukuje;

 nie stosuje zwrotów grzecznościowych;

 swoim  zachowaniem  dezorganizuje  pracę  na  lekcjach,  utrudnia  organizowanie

i przeprowadzenie imprez szkolnych;

 ma liczne uwagi negatywne i z trudem koryguje swoje zachowanie;

 jest nietolerancyjny wobec innych. 

 

Obszar 2 (bezpieczeństwo)

 wznieca konflikty w klasie, w szkole;

 często bywa agresywny wobec ludzi, zwierząt;

 najczęściej buduje swoje kontakty na własnej sile fizycznej, psychicznej;

 zdarza mu się prześladować słabszych; 

 bez  pozwolenia  używa  w  szkole  telefonu  komórkowego  lub  innego  urządzenia

elektronicznego;

 ulega nałogom;
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 stosuje różne rodzaje przemocy wobec innych, w tym cyberprzemoc. 

 

Uczeń, ma powyżej 7 wpisów negatywnych dotyczących obszarów 1 i 2 (w miesiącu). 

 

Obszar 3 (obowiązki)

 nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

 często spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia,  opuszcza dużą liczbę godzin bez

usprawiedliwienia, zdarza mu się wagarować;

 bardzo  często  nie  ma  właściwego  stroju  (strój  galowy,  makijaż,  schludny  wygląd,

obuwie zamienne) - ma bardzo dużo uwag dotyczących stroju. 

 

Obszar 4 (praca na rzecz klasy i szkoły) 

 nie angażuje się w życie klasy i szkoły. 

 

 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

w ciągu roku szkolnego popełni czyny zabronione i nie prezentował postawy wskazującej na chęć

poprawy i zadośćuczynienia, m.in.: 

 znieważył symbole narodowe, religijne i szkolne;

 uczestniczył w pobiciach;

 spowodował znaczny i trwały uszczerbek na zdrowiu innych ludzi; 

 uczestniczył w rozbojach; 

 kradł; 

 wymuszał;

 włamał się do zabezpieczonych pomieszczeń szkolnych; 

 znęcał się nad ludźmi, zwierzętami;

 zdewastował mienie należące do szkoły; 

 świadomie zniszczył cudzą własność;

 zniszczył dokumentację szkolną; 

 świadomie  i  z  premedytacją  stosował  przemoc  fizyczną,  psychiczną,  cyberprzemoc

wobec innych ludzi; 

 ulegał nałogom bez chęci ich porzucenia.

5. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 150 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku

roku szkolnego. Jest on równoważny ocenie dobrej z zachowania. Od ucznia zależy ocena
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końcowa. Jeśli uczeń, w czasie jednego okresu, uzyska 35 punktów ujemnych nie może

otrzymać półrocznej i rocznej oceny wzorowej z zachowania, a po uzyskaniu minus - 50

punktów – bardzo dobrej, a po uzyskaniu minus - 75 punktów oceny dobrej.

Zachowanie Liczba punktów

wzorowe 250 i więcej

bardzo dobre 200-249

dobre 150-199

poprawne 100-149

nieodpowiednie 99 - 50

naganne poniżej 49

§ 88

Punkty dodatnie przyznajemy za: 

Obszary aktywności ucznia, za które przyznajemy punkty: Ilość punktów

1. Kultura osobista
 postępowanie fair play 10 pkt
 zwrot znalezionych rzeczy, np. kluczy, telefonu, portfela do

nauczyciela lub sekretariatu
5pkt

2. Bezpieczeństwo 
 zgłoszenie  nauczycielowi  sytuacji  zagrażających

bezpieczeństwu innych.
5 pkt

 inne pozytywne zachowania 5 – 10 pkt

3. Obowiązki
 100% frekwencja 30 pkt
 do 10 godzin usprawiedliwionych 20 pkt
 do 20 godzin usprawiedliwionych 10 pkt
 punktualność  5pkt
 reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. 20 pkt (punkty 

przyznane raz w 
semestrze)

 reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych 
imprezach środowiskowych(działalność pozaszkolna)

10 pkt

 pełnienie funkcji w klasie 1-5 pkt w półroczu
 udział w przedmiotowych konkursach szkolnych i 

zawodach sportowych
5 pkt. (za każdy udział)
dodatkowo 5 za zajęcie
miejsc I- III

 udział w konkursach przedmiotowych międzyszkolnych i 10 pkt. (za każdy 
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zawodach sportowych udział) oraz dodatkowo
10 pkt. za zajęcie 
miejsc od I –III

 udział w konkursach ogólnopolskich, np. Olimpus, Kangur 
itp.

5 pkt. (za każdy udział)
15 pkt. za zajęcie 
miejsc od I – X 
(laureat)

 udział w konkursach przedmiotowych/ zawodach 
sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim 

20 (oraz dodatkowo 15 
za zajęcie miejsc od I –
III

 aktywne czytelnictwo potwierdzone przez Bibliotekę 
Szkolną i Bibliotekę Gminną. 

10 książek -20 pkt (raz 
na semestr)
5 książek-10 pkt (raz 
na semestr)

 udział w imprezach dodatkowych promujących szkołę 
organizowanych po zajęciach lekcyjnych, np. uroczystości 
środowiskowe, zajęcia otwarte, happening, festyn, 
wieczornica 

5 pkt. 

 długotrwała i efektywna pomoc kolegom w nauce 10 pkt. w półroczu
 opieka i wypełnianie zadań związanych ze sprzętem 

multimedialnym, nagłośnieniem, aparatem fotograficznym, 
kamerą itp

10 - 20 pkt w półroczu

 
4. Praca na rzecz klasy, szkoły

 Praca na rzecz klasy (np. dbanie o porządek w klasie, 
opieka nad roślinami w klasie, wystrój klasy, prowadzenie 
kroniki klasowej itp.) 

5 pkt. (za każdą 
pracę) 

 Praca na rzecz szkoły 
a) udział w uroczystościach organizowanych w szkole 
b) Samorząd Uczniowski
c) udział w zajęciach dodatkowych (powyżej 50% 

obecności)
d) udział w projektach edukacyjnych
e) rozgrywki sportowe
f) pomoc w szkole poza godzinami lekcyjnymi 

(biblioteka, świetlica itp.)
g) wolontariat 

5 pkt (za każdy 
rodzaj działalności) 

punkty c) i d) 
rozliczenie na koniec
półrocza 10 pkt 

10 pkt w półroczu
 wypełnianie obowiązków za dyżurnego 2 pkt każdorazowo
 Zbiórka surowców wtórnych: 

- baterie 
- makulatura 
- nakrętki 
- elektrośmieci

1-10 pkt w półroczu

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca – 5 pkt
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Do dyspozycji wychowawcy - 25 pkt w półroczu

Punkty ujemne przyznajemy za: 

 

Obszary aktywności ucznia, za które przyznajemy punkty: Ilość punktów

1. Kultura osobista
 aroganckie zachowanie 20pkt(każdorazowo)
 jedzenie, picie, żucie gumy na lekcji 2 pkt (każdorazowo)
 aroganckie zachowanie w stosunku do nauczyciela, 

innego pracownika szkoły
20 pkt(każdorazowo)

 aroganckie zachowanie w stosunku do kolegi/koleżanki 20 pkt(każdorazowo)
 ubliżanie, wulgarne słownictwo i gesty i krzyki na 

korytarzu
5pkt(każdorazowo)

 okłamywanie nauczycieli i rówieśników 10pkt(każdorazowo)
 nagrywanie, filmowanie lub fotografowanie zdarzeń z 

udziałem innych osób bez ich zgody
15 pkt. (każdorazowo)

 fałszowanie podpisów i dokumentów 40 pkt

2. Bezpieczeństwo 
 bójka na terenie szkoły 20 pkt.
 kradzież 30 – 50 pkt
 wyłudzanie pieniędzy 20 pkt
 znęcanie się nad kolegami (fizyczne, psychiczne) 30 – 50 pkt
 fałszowanie podpisów i dokumentów 40 pkt
 niestosowne,  rażące  zachowanie  na  przerwie,  podczas

uroczystości  szkolnych,  na  wycieczce  itp.  (zagrażające
bezpieczeństwu) 

10 pkt 

 przebywanie  na  przerwach  w  miejscach  niedozwolonych
(itp. szatnia, plac przed szkołą) 

5 pkt

 bieganie po korytarzu szkolnym, schodach 5pkt.
 Przynoszenie  do  szkoły  ostrych  narzędzi  i  innych

niebezpiecznych  przedmiotów lub  substancji,  itp.  petardy,
środki uzależniające)

20 pkt

 Prowokowanie kolegów do złych uczynków 5-15pkt
 Palenie papierosów i e-papieros 10 pkt
 Picie alkoholu lub zażywanie środków odurzających 50 pkt
 Inne negatywne zachowania 5-10 pkt

3. Obowiązki

 każda nieusprawiedliwiona godzina 
 każda nieusprawiedliwiona godzina (wagary)

1 pkt.
5 pkt.

 spóźnianie się na lekcje (nieusprawiedliwione) 5 pkt. (za każde)
 opuszczanie  lekcji,  świetlicy,  szkoły  samowolnie  bez

usprawiedliwienia
10  pkt  (za  każde
upomnienie)
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 Przeszkadzanie na lekcjach: 
 korzystanie z telefonów
 chodzenie po klasie
 podpowiadanie
 rozmowy
 rzucanie papierkami
 inne zachowania dezorganizujące pracę na lekcji 

10 pkt
2 pkt. 
pomimo dwukrotnego
zwrócenia uwagi 
przez nauczyciela

 niewypełnianie obowiązku dyżurnego 2 pkt. (za każde 
upomnienie)

 niewywiązywanie się ze zobowiązań i kontraktów 5 pkt. 

 brak pracy domowej 2-5 pkt

 nieprzygotowanie do zajęć 2-5 pkt
 niewykonywanie poleceń nauczyciela 5 pkt
 nie zwrócenie nauczycielowi oryginału sprawdzianu 5 pkt
 łamanie  przepisów szkolnych:  ściąganie,  przepisywanie  prac

domowych itp.
5 pkt.

 Brak stroju galowego 5 pkt
 Niewłaściwy strój szkolny nieodpowiedni do okoliczności
 Brak obuwia na zmianę 4 pkt

 
4. Praca na rzecz klasy, szkoły

 niszczenie mienia szkolnego  30 – 50 pkt + zwrot kosztów naprawy
 umyślne  zniszczenie  rzeczy  innej

osoby
20 pkt

§ 89.

Sylwetka ucznia w przełożeniu na poszczególne oceny z zachowania.

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) we wszystkich sprawach w pełni przestrzega postanowień statutu szkoły - w określonej

dziedzinie może być pozytywnym wzorem dla innych;

b) nie ma nieusprawiedliwionej absencji;

c) godnie reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, przeglądach;

d) wzorowo wykonuje powierzone prace dodatkowe;

e) jest koleżeński, z własnej inicjatywy służy pomocą innym;

f) ma nienaganny stosunek do osób starszych;

g) okazuje pomoc słabszym;

h) dba o estetyczny wygląd klasy, Szkoły i jej otoczenia;

i) angażuje się w życie klasy i Szkoły;
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j) reprezentuje nienaganną kulturę osobistą.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) we wszystkich sprawach w pełni przestrzega postanowień statutu szkoły;

b) nie ma nieusprawiedliwionej absencji;

c) reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, przeglądach;

d) dobrze wykonuje powierzone prace dodatkowe;

e) jest koleżeński, z własnej inicjatywy służy pomocą innym;

f) ,ma nienaganny stosunek do osób starszych;

g) dba o estetyczny wygląd klasy, Szkoły i jej otoczenia;

h) angażuje się w życie klasy;

i) reprezentuje nienaganną kulturę osobistą.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega postanowień statutu Szkoły;

b) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 

c) ma pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych;

d) ma pozytywny stosunek do kolegów i nauczycieli, - wykonuje prace nadobowiązkowe;

e) bierze udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych;

f) poprawnie wykonuje powierzone prace obowiązkowe i dodatkowe;

g) dba o estetyczny wygląd klasy, szkoły i jej otoczenia;

h) nie niszczy mienia szkolnego;

i) nie używa wulgarnych słów.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który często:

a) ma drobne wykroczenia względem statutu Szkoły;

b) sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia;

c) sporadycznie spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia;

d) ma obojętny stosunek do kolegów;

e) nie stwarza większych problemów wychowawczych; 

f) obowiązki szkolne wypełnia w sposób dostateczny;

g) niechętnie wykonuje prace dodatkowe;

h) nie angażuje się w życie klasy i szkoły.

5) Ocenę  nieodpowiednią  otrzymuje  uczeń,  który  dopuścił  się  jednego  z  poniższych

przewinień:

a) systematycznie narusza postanowienia statutu Szkoły;

b) często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia;

c) systematycznie, z własnej winy spóźnia się na lekcje;
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d) 4)ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

e) 5)nie szanuje kolegów i nauczycieli;

f) używa wulgarnych słów.

6) Ocenę  naganną  otrzymuje  uczeń,  który  wszedł  w  konflikt  z  prawem lub  dopuścił  się

jednego z poniższych przewinień.

a) świadomie, systematycznie narusza postanowienia statutu szkoły;

b) wszedł w konflikt z prawem;

c) spożywa alkohol, pali tytoń, używa narkotyków, dopalaczy;

d) niszczy mienie szkoły;

e) używa wulgarnych słów;

f) ma zdecydowanie lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

g) nie szanuje kolegów i nauczycieli;

h) wagaruje.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

§ 90.

1. Nauczyciel  jest  obowiązany  indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  zajęciach

edukacyjnych  do  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości

psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  publicznej  lub  niepublicznej  poradni

specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne,  do  indywidualnych  potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym

wymaganiom.

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

indywidualnego  nauczania  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do indywidualnych

potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia  następuje  na  podstawie  tego

orzeczenia.

4. W celu  umożliwienia  dostosowania  wymagań  edukacyjnych  w  stosunku  do  ucznia

przyjmuje się następujący tok postępowania:

1) rodzice  (prawni  opiekunowie)  ucznia  w porozumieniu  z  wychowawcą ucznia

kierują  wniosek do poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o  zbadanie ucznia,

u którego zaobserwowano specyficzne trudności w uczeniu się;

2) Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  od  rodziców  pisemnej  opinii  poradni,
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przekazuje ją wychowawcy, który zapoznaje z nią innych nauczycieli uczących

ucznia,  zaś  ci  zobowiązani  są  do  dostosowania  wymagań  edukacyjnych

w stosunku do tego ucznia;

3) w przypadku zmiany nauczyciela w ciągu roku szkolnego lub kolejnym roku

szkolnym,  wychowawca  ma  obowiązek  zapoznania  nowego  nauczyciela

przedmiotu z wcześniej otrzymaną opinią.

5. Nauczyciel  wychowania  fizycznego  jest  obowiązany  dostosować  wymagania

edukacyjne  niezbędne  do  otrzymania  przez  ucznia  oceny  klasyfikacyjnej

do indywidualnych  potrzeb  i możliwości  określonych  w  opinii  o  ograniczonych

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach

wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.

Zwalnianie uczniów z niektórych zajęć edukacyjnych

§ 91.

1. 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 wcześniejszym etapie edukacyjnym.

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych oraz z wykonywania określonych

ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach  wychowania  fizycznego  na  podstawie  opinii

o ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia  ucznia  w  tych  zajęciach,  wydanej  przez

lekarza, na czas określony w tej opinii.  W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji

zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez

lekarza  ćwiczeń fizycznych.  Uczeń ten  jest  przez  nauczyciela  oceniany i  klasyfikowany.

Jednocześnie nauczyciel  wychowania fizycznego jest  obowiązany dostosować wymagania

edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych

potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego wydanej

przez lekarza.

3. Dyrektor ma możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na

podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania

fizycznego,  przez  okres  wskazany  w tej  opinii.  W tym przypadku  uczeń  nie  uczęszcza

na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.
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4. Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  wykonywanych  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach

wychowania  fizycznego  lub  zajęć  komputerowych  uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej

lub rocznej  oceny  klasyfikacyjnej,  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5. W celu podjęcia decyzji przez dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania

fizycznego i zajęć komputerowych przyjmuje się następujący tok postępowania:

1) uczeń  lub  jego  rodzic(prawny  opiekun)dostarczają  do  nauczyciela  wychowania

fizycznego  lub  informatyki  opinię  lekarza  o  ograniczonych  możliwościach

uczestniczenia w zajęciach, którą po przekazaniu przez nauczyciela dyrektorowi szkoły

ten dołącza do arkusza ocen ucznia;

2) na podstawie opinii lekarza dyrektor szkoły podejmuje decyzję o czasowym zwolnieniu

ucznia z  zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych, informując o tym

nauczycieli tych przedmiotów oraz wychowawcę klasy;

3) nauczyciel  wychowania  fizycznego  lub  informatyki  odnotowuje  okres  zwolnienia

w dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej przedmiotu;

4) w  przypadku  gdy  uczeń  jest  zwolniony  z  zajęć  wychowania  fizycznego  lub  zajęć

komputerowych  przez  okres  lub  cały  rok  szkolny  bądź  czas  uniemożliwiający

klasyfikację w normalnym trybie – w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się

„zwolniony”;

5) w przypadku  czasowego  zwolnienia,  nie  przekraczającego  połowy zajęć  w okresie,

należy przeprowadzić klasyfikację ucznia w normalnym trybie.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§ 92.

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia sprawdza się poprzez:

1. Odpowiedzi ustne:

a) uczeń może być zapytany bez uprzedzenia z wiadomości i umiejętności 

wynikających z trzech ostatnich lekcji.  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności

(powyżej trzech dni), uczeń nie powinien być pytany, chyba, że wyrazi na to zgodę,

b)  uczeń sam może się  zgłosić  do odpowiedzi  z  materiału i  w terminie uzgodnionym

z nauczycielem. Forma ta nie dotyczy uczniów uchylających się od zajęć;

2. Prace pisemne:

1) krótkie  sprawdziany  obejmujące  materiał  z  1-3  ostatnich  lekcji  mogą  odbyć  się

bez zapowiadania,
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2) prace  pisemne lub  testy  obejmujące  większe  partie  materiału,  nie  krótsze  niż  30

minutowe muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

3) prace  pisemne  obejmujące  większy  zakres  materiału  ze  wszystkich  przedmiotów

oceniane są według następującej procentowej punktacji:

100% poprawnych odpowiedzi – celujący

99% - 90% - poprawnych odpowiedzi - bardzo dobry

89% - 75% poprawnych odpowiedzi – dobry

74% - 50% poprawnych odpowiedzi – dostateczny

49% - 30% poprawnych odpowiedzi – dopuszczający

poniżej 30% poprawnych odpowiedzi – niedostateczny;

4) materiał  objęty  sprawdzianem  powinien  być  powtórzony  na  lekcjach,  utrwalony

w stopniu trudności takim, jaki wystąpi na sprawdzianie;

5) prac pisemnych obejmujących większe partie materiału nie może być więcej niż trzy

w tygodniu i jedna w danym dniu;

6) jeżeli sprawdzian nie odbędzie się z winy uczniów, wtedy odbywa się on na następnej

lekcji tego przedmiotu chyba, że nauczyciel postanowi inaczej;

7) prace pisemne obejmujące większe partie materiału są dla uczniów obowiązkowe;

8) uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany do napisania go w ciągu 2 tygodni

od terminu pisania sprawdzianu przez całą klasę;

9) uczeń ma obowiązek sam się zgłosić do nauczyciela w celu ustalenia terminu pisania

sprawdzianu. Jeżeli  tego nie zrobi pisze sprawdzian w terminie wyznaczonym przez

nauczyciela;

10) w wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel  ustala  z  uczniem późniejszy termin

sprawdzianu lub, w szczególnych przypadkach, zwalnia go z jego pisania;

11) do  prac  pisemnych  dołączane  są  kryteria  oceniania,  a  ich  zasady  przedstawione  są

uczniom przed rozpoczęciem pisania sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

12) prace  pisemne  powinny  być  przez  nauczyciela  sprawdzone,  zrecenzowane  według

zaplanowanych kryteriów i  oddane uczniom do wglądu w ciągu dwóch tygodni.  W

przypadku  choroby  nauczyciela  termin  ten  ulega  przesunięciu  o  czas  trwania

zwolnienia.

13)  uczeń  może  zaliczyć  materiał  obowiązujący  do  sprawdzianu  w  sposób  ustny

po uzgodnieniu z nauczycielem. 

2. Formy sprawnościowe, podczas których badamy sprawność oraz umiejętności praktyczne

istotne w danym przedmiocie i inne formy aktywności ucznia zawarte w przedmiotowych

zasadach oceniania, ustalone  przez  nauczyciela,  akceptowane  przez  Dyrektora  Szkoły

i podane  do  wiadomości  uczniom  wraz  z  zasadami  ich  oceniania  (referaty,  projekty,
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aktywność na lekcjach itp.).

3. Uczeń  ma  prawo  do  poprawy  oceny  ze  sprawdzianu.  Obie  oceny  zostają  wpisane

do dziennika.  Szczegółowe  zasady  poprawiania  ocen  zawarte  są  w  przedmiotowych

zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów.

Sposoby informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, efektach pracy

i ocenach

§ 93.

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

(prawnych opiekunów) o:

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych

śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2. sposobach  sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów;  warunkach  i  trybie

uzyskiwania  wyższej  niż  przewidywana,  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć

edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców  (opiekunów  prawnych)  o  warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania

zachowania,  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  roczna  ocena

klasyfikacyjna  zachowania  oraz  o  skutkach  ustalenia  uczniowi  nagannej  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Rodzicom (prawnym opiekunom) prace pisemne uczniów są udostępniane na terenie szkoły.

4. Prace pisemne nauczyciel przechowuje na terenie szkoły przez cały rok szkolny.

5. Informacje o osiągnięciach ucznia gromadzone są w dziennikach lekcyjnych.

6. Na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca w formie pisemnej informuje

rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych. Nauczyciele mają także obowiązek informowania rodziców

o rozpoznanych trudnościach i problemach edukacyjnych ucznia oraz o podejmowanych

bądź możliwych działaniach zaradczych.
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Sposoby uzasadnienia ustalonej oceny

§ 94.

1. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi każdą ustaloną ocenę,  w  czasie  zajęć

edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub  pracy

pisemnej  ucznia  (po  jej  sprawdzeniu  i  ocenieniu).  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.

2. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi (prawnemu opiekunowi) na jego prośbę lub wniosek

w bezpośredniej rozmowie. 

3. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym

po wniesieniu prośby.

4. W przypadku oceny z pracy pisemnej nauczyciel udostępnia  pracę ucznia (praca klasowa,

sprawdzian, test)  jego  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  na  terenie  szkoły;  na  wniosek

rodzica (prawnego opiekuna)  lub  ucznia  za zgodą nauczyciela  praca  pisemna może być

udostępniona na określony czas poza teren szkoły.

5. 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

z udzielonych wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej

uczyć, aby pokonać trudności.

6. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych

najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.

7. Uczniowi udostępnia jest tylko jego własna praca.

8. 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.
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9. Sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  ucznia  są  udostępniane  rodzicom  (prawnym

opiekunom) na terenie szkoły przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.

10. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia. 

11. W przypadku oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel powołuje się na wewnątrzszkolne

zasady oceniania szkoły, szczegółowe przedmiotowe zasady oceniania na przedmiocie oraz

przechowywane prace pisemne ucznia (sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki.)

12. Uzasadnienie rodzicowi może  odbyć się w obecności zainteresowanego ucznia. Decyzję

o tym podejmuje nauczyciel przedmiotu.

13. Gdy przedstawione uzasadnienie nie spełnia oczekiwań ucznia lub rodzica nauczyciel może

przeprowadzić sprawdzian weryfikujący wiadomości i umiejętności ucznia.

14. 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 Dyrektora,

który  należy  złożyć  w  sekretariacie  szkoły  w  każdym  czasie  w  godzinach  pracy

sekretariatu;

2. Dyrektor  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  14  dni  roboczych  od  dnia

złożenia wniosku w sekretariacie szkoły. Termin do uzgodnienia z dyrektorem.

Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 95.

1) Szkoła pracuje systemem okresowym pięciomiesięcznym, klasyfikując uczniów śródrocznie

– w styczniu i rocznie – w czerwcu.

2) Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;
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2) końcowej.

3) Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia

oraz  ustaleniu  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i  śródrocznej

oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4) Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie

określonym w statucie szkoły. 

5) Klasyfikacja  śródroczna  ucznia  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu

umiarkowanym  lub  znacznym  polega  na  okresowym  podsumowaniu  jego  osiągnięć

edukacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,

z uwzględnieniem  indywidualnego  programu  edukacyjnego,  i  zachowania  ucznia  oraz

ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i  śródrocznej  oceny

klasyfikacyjnej zachowania.

6) 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.

7) Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć

edukacyjnych,  określonych w szkolnym planie nauczania i  zachowania ucznia w danym

roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych

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.

8) Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,

określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,  z  uwzględnieniem  opracowanego  programu

edukacyjnego, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9) Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

10) 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
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najwyższej.

11) Roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu

na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

12) 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  ponadwojewódzkim

lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych

najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

13) Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej wyższe

od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu. 

14) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego,  kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

jeżeli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej

z powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę czasu

przeznaczonego  na  te zajęcia  odpowiednio  w  okresie  za  który  przeprowadzana  jest

klasyfikacja.

15) Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu

nieklasyfikowaniem

16) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin

klasyfikacyjny.

17) Na  wniosek  ucznia  nieklasyfikowanego  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności

lub na wniosek  jego  rodziców  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin

klasyfikacyjny.

18) Uczeń  kończy  Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał

średnią ocen, co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

19) Śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia.

20) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy.

21) Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają

nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne.

22) Roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

23) Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości  narodowej dla  ucznia posiadającego orzeczenie
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o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

24) 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.

25) W  oddziałach  klas  I-  III  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

26) 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.

27) Na  miesiąc  przed  śródrocznym  lub  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady

pedagogicznej,  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są

poinformować ucznia oraz wychowawcę o przewidywanej ocenie niedostatecznej i wpisać

ją ołówkiem w dzienniku.

28) O wszystkich przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, nagannej

ocenie zachowania, wychowawca klasy na miesiąc przed końcem semestru lub końcem roku

szkolnego powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

W tym celu przyjmuje się następujący tok postępowania:

1.powiadomienie  o  przewidywanych  ocenach  z  zajęć  edukacyjnych  i  zachowania,

wychowawca klasy przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) osobiście lub wysyła

pocztą za potwierdzeniem odbioru;

2.informacja zwrotna znajduje się w dokumentacji szkolnej.

29) O przewidywanych ocenach zachowania uczniów wychowawca klasy informuje uczniów

na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wyjątek stanowi ocena

naganna,  o  której  informuje  ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  najpóźniej

na trzy tygodnie przed końcem semestru lub roku.

30)  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się trzecim tygodniu stycznia, najpóźniej do dnia 25

stycznia każdego roku.

31) Klasyfikację roczną przeprowadza się w najpóźniej w terminie 2 dni przed zakończeniem

roku szkolnego.

32) Oceny  klasyfikacyjne  ustalają  nauczyciele  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne.

W przypadku  braku  możliwości  ustalenia  oceny  przez  uprawnionego  nauczyciela,
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do ustalenia  oceny  Dyrektor  powołuje  komisję  w  składzie:  wychowawca  klasy  i  inny

nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale.

33) Oceny: okresowa i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

34) Najważniejsze są oceny z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi.

35) Szczegółowe  zasady  oceniania  z  poszczególnych  przedmiotów  znajdują  się

w przedmiotowych zasadach oceniania. 

Zasady poprawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania

w przypadku uchybienia ich trybu ustalania.

§ 96.

Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

1. Każdy uczeń ma prawo poprawiać roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych jeśli

nastąpiło uchybienie trybu jej ustalania.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza (w formie pisemnej) się od dnia ustalenia

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni

roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły

powołuje komisję która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4. Sprawdzian wiadomości przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności,

wskazanego  przez  dyrektora,  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć

edukacyjnych i wychowawcy ucznia.

5. W czasie sprawdzianu wiadomości mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice

(prawni opiekunowie) ucznia;

6. Sprawdzian  wiadomości  z  zajęć  edukacyjnych  poza  plastyką,  zajęciami  technicznymi,

muzyką, zajęciami  komputerowymi  i  wychowaniem fizycznym,  ma  formę pisemną

i ustną.

7. Sprawdzian z plastyki,  muzyki,  zajęć technicznych, zajęć komputerowych i  wychowania

fizycznego ma przede wszystkim formę praktyczną.

8. Z  przeprowadzonego  sprawdzianu  wiadomości  sporządza  się  protokół  zawierający

w szczególności:

1. skład komisji,
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2. termin sprawdzianu,

3. zadania,

4. wyniki sprawdzianu oraz otrzymane oceny.

9. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych

odpowiedziach ucznia.

10. Protokół stanowi załącznik do arkuszy ocen ucznia.

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być

niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,

z wyjątkiem  negatywnej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej,  o  której  mowa  w  przepisach

wydanych  na  podstawie  art.  44zb,  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1. 

12. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ucznia.

1. każdy  uczeń  ma  prawo  poprawiać  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  jeśli

nastąpiło uchybienie trybu jej ustalania;

2. Zastrzeżenia,  o  których  mowa  w  ust.  1,  zgłasza  się  (w  formie  pisemnej)  od  dnia

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, nie później jednak niż w terminie

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły podejmuje

następujące czynności:

1. 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.

2. 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.

3. 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 o jedną wyżej.

4. Z  przeprowadzonej  analizy  zasadności  proponowanej  oceny  sporządza  się  protokół,

który zwiera: 
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▪ imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

▪ termin spotkania zespołu;

▪ ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;

▪ podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 97.

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin

klasyfikacyjny.

1. uczeń  lub  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  najpóźniej  na  sześć  dni  przed

posiedzeniem  klasyfikacyjnej  rady  pedagogicznej  –  składają  do  dyrektora  szkoły

podanie o wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego;

2. wychowawca  klasy  sprawdza  uwarunkowania  formalne  (%  nieobecności

na wymienionych  zajęciach  edukacyjnych,  czy  są  one  usprawiedliwione  czy  nie  –

podstawą  są  zapisy  w  dzienniku  lekcyjnym)  i  sporządza  pisemną  informację

dla Dyrektora, dołącza do podania.

2. Na  wniosek  ucznia  nieklasyfikowanego  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności

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

wyrazić  zgodę  na  egzamin  klasyfikacyjny.  Decyzje  podejmuje  się  zwykłą  większością

głosów.

1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły, najpóźniej

na sześć  dni  przed  posiedzeniem  klasyfikacyjnej  rady  pedagogicznej,  prośbę

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;

2. podanie  z  dołączoną  informacją  wychowawcy  o  uczniu  jest  rozpatrywane

na klasyfikacyjnym  posiedzeniu  rady  pedagogicznej  po  wysłuchaniu  wypowiedzi

wychowawcy  i  nauczycieli  uczących  w  danej  klasie  rada  pedagogiczna  podejmuje

uchwałę o wyrażeniu lub nie zgody na egzamin klasyfikacyjny;

3. na  podstawie  uchwały  dyrektor  szkoły  ustala  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)

termin egzaminu klasyfikacyjnego lub udziela im odpowiedzi odmownej od podjętej

decyzji nie przewiduje się odwołania.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
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2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą. Egzamin nie obejmuje

obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych:  zajęcia  techniczne,  plastyka,  muzyka

i wychowanie  fizyczne oraz  dodatkowych zajęć  edukacyjnych.  Uczniowi,  zdającemu

egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w formie

pisemnej i ustnej.

5. Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  technicznych,  zajęć  komputerowych

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor Szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami

(prawnymi opiekunami).  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w egzaminie

w wyznaczonym terminie, Dyrektor uzgadnia inny termin, nie później niż do ostatniego dnia

danego roku szkolnego.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza nauczyciel

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9. Ustne i pisemne pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel uczący ucznia danego

przedmiotu (przewodniczący komisji), a zatwierdza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii

nauczyciela danego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt 2, przeprowadza komisja,

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia

odpowiednio  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład  komisji

wchodzą:

1. Dyrektor – jako przewodniczący komisji;

2. nauczyciele  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie

nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy.

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami),

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

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

w szczególności:

1. skład komisji: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.9b;

2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
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4. imię i nazwisko ucznia;

5. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

14. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

16. Ustalona przez komisję albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

17. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego

niedostateczna  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  może  być  zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego.

Zasady odwoływania się od uchwalonych ocen klasyfikacyjnych

z zajęć edukacyjnych i zachowania.

§ 98. 

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

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

klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z prawem dotyczącym trybu

ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć

dydaktyczno- wychowawczych.

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

ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor Szkoły przystępuje do dalszych czynności.

3.  Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1. w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –  przeprowadza

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia – ustala roczną ocenę

klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;
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w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Termin sprawdzianu klasyfikacyjnego, dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami

(prawnymi opiekunami) z zastrzeżeniem, że musi się on odbyć w terminie 5 dni od dnia

zgłoszenia zastrzeżeń.

5. W skład komisji wchodzą:

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

2. Dyrektor - jako przewodniczący komisji,

3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

4. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same

zajęcia edukacyjne;

6. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1. Dyrektor,

2. wychowawca klasy,

3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej

klasie,

4. pedagog,

5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

6. przedstawiciel rady rodziców.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt. 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

9. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1. skład komisji,

2. termin sprawdzianu z zajęć edukacyjnych,

3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzaminacyjna,

4. imię i nazwisko ucznia,

5. zadania (pytania) sprawdzające,

6. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

10. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1. skład komisji,

2. termin posiedzenia komisji,

3. imię i nazwisko ucznia,

4. wynik głosowania,
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5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Do protokołu z przeprowadzonego sprawdzianu z zajęć edukacyjnych dołącza się pisemne

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

13. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu  z  zajęć

edukacyjnych w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Warunki promowania i ukończenia szkoły podstawowej 

§ 99.

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy

programowo wyższej.

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-  III  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. Począwszy od oddziału  klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału  klasy

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

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 edukacyjno- terapeutycznym.

6. Począwszy  od  oddziału  klasy  IV  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  i  nagrodę
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(np. książkową).

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 zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza

się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

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

do liczby całkowitej w górę.

13. Uczeń kończy szkołę jeżeli:

1. w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  otrzymał  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  

edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego;

2. przystąpił do egzaminu.

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 sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.

17. O promowaniu do 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 edukacyjno - terapeutycznym.

18. Ucznia  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym

promuje  się  do  klasy  programowo  wyższej,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

19. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.13, nie otrzymuje promocji do klasy

programowo wyższej i powtarza klasę.
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20. O  ukończeniu  Szkoły  przez  ucznia  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej

rada pedagogiczna.

Egzamin poprawkowy z oceny niedostatecznej.

§ 100.

1. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę

niedostateczną  z  jednych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy

na wniosek  własny lub  jego  rodziców.  W wyjątkowych  przypadkach  rada  pedagogiczna

może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  poprawkowy  z  dwóch  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych.

2. W przypadku  dwóch ocen  niedostatecznych  uczeń  może  wnieść  do  rady  pedagogicznej

prośbę  o  wyrażenie  zgody  na  drugi  egzamin  poprawkowy,  podając  jakie  to  wyjątkowe

okoliczności mogą stanowić podstawę do pozytywnej decyzji rady. Po wysłuchaniu opinii

wychowawcy  i  nauczycieli  uczących  ucznia  –  rada  pedagogiczna  wyraża  zgodę

lub nie na drugi egzamin w formie uchwały, podejmowanej zwykłą większością głosów.

3. Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  części  ustnej,  z  wyjątkiem

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

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych

zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim

tygodniu ferii letnich.

5. Informacje o terminach egzaminów poprawkowych przekazywane są w formie pisemnej

na szkolnej tablicy ogłoszeń.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  W skład

komisji wchodzą:

1. Dyrektor – jako przewodniczący komisji;

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

3. nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne  jako  członek

komisji.

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy

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

przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  jako  osobę  egzaminującą  innego  nauczyciela

prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela
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zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Nauczyciel egzaminator przygotowuje zestaw egzaminacyjny odpowiadający wymaganiom

na ocenę dopuszczającą i dołącza do niego kryteria oceniania.

9. Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający

w szczególności;

1. skład komisji;

2. termin egzaminu poprawkowego;

3. nazwę zajęć edukacyjnych;

4. imię i nazwisko ucznia;

5. pytania egzaminacyjne;

6. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

10. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił  do egzaminu poprawkowego

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

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

12. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.12.

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,

że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze  szkolnym  planem  nauczania,

realizowane w klasie programowo wyższej.

Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 ustalonych niezgodnie z przepisami prawa

§ 101.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora,  jeżeli  uznają że roczna

ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  zachowania  została  ustalona  niezgodnie

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą

być  zgłaszane  od  dnia  ustalenia  tej  oceny,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  dwóch  dni

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2. W przypadku  stwierdzenia  że  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zostały  ustalone  niezgodnie

z przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego ustalenia ocen.
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3. W  przypadku  zajęć  edukacyjnych  dyrektor  powołuje  komisję,  która  przeprowadza

sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności.  Sprawdzian  przeprowadza  się  nie  później

niż w terminie  5  dni  od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń.  Termin  sprawdzianu  uzgadnia  się

z uczniem i jego rodzicami.

1. W skład komisji wchodzą:

2. Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący

komisji; 

3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

4. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt.2 może być zwolniony z udziały w pracy komisji

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

przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być

niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

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

w szczególności: 

1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4. imię i nazwisko ucznia; 

5. zadania sprawdzające; 

6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

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

odpowiedziach  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  wykonaniu  przez  ucznia  zadania

praktycznego. 

9. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym

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

przez Dyrektora.

§ 102.

1. Do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia Dyrektor

powołuje komisję w składzie:
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1. Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący

komisji; 

2. wychowawca oddziału;

3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6. przedstawiciel rady rodziców. 

2. Ustalona przez komisję, w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego), roczna ocena zachowania nie może

być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

3. Z  posiedzenia  komisji  do  rozpatrzenia  zastrzeżeń  od  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej

zachowania, sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2. termin posiedzenia komisji; 

3. imię i nazwisko ucznia; 

4. wynik głosowania; 

5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

4. Protokół z posiedzenia komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

Rozdział 15

Doradztwo zawodowe

§ 103.

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów,

ich rodziców i nauczycieli. 

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb,

uzdolnień,  zainteresowań,  możliwości,  w  przygotowaniu  do  wejścia  na  rynek  pracy

i w złagodzeniu startu zawodowego. 

3. Uczeń  ma  możliwość  dostępu  do  usług  doradczych,  w  celu  wspólnego  rozwiązania

problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną

rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół. 

4. Wewnątrzszkolny  system  doradztwa  zawodowego  działa  na  zasadzie  systematycznego

diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu
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dalszego  kształcenia,  a  także  gromadzenia,  aktualizowania,  udostępniania  informacji

edukacyjnych  i  zawodowych  oraz  wskazywania  osobom  zainteresowanym  (uczniom,

rodzicom  lub  prawnym  opiekunom,  nauczycielom)  rzetelnych  informacji  na  poziomie

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

1. sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych;

2. rynku pracy;

3. trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4. instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5. programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

1. udzielania  indywidualnych porad  w zakresie  wyboru dalszej  drogi  rozwoju  uczniom

i ich rodzicom (prawnym opiekunom);

2. prowadzenia  grupowych  zajęć  aktywizujących  i  przygotowujących  uczniów

do świadomego planowania kariery;

3. koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

4. tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;

5. organizowania  spotkań  z  absolwentami,  którzy  osiągnęli  sukces  zawodowy

/promowanie dobrych wzorców/;

6. organizowania  spotkań  z  przedstawicielami  lokalnych  firm,  pracodawców

i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny

rynek zatrudnienia/,

7. stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego

zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;

8. przygotowania  do  samodzielności  w  trudnych  sytuacjach  życiowych:  egzaminu,

poszukiwania  pracy,  podjęcia  roli  pracownika,  zmiany  zawodu,  adaptacji do  nowych

warunków, bezrobocia;

9. wspierania  rodziców  (prawnych  opiekunów)  i  nauczycieli  poprzez  organizowanie

spotkań szkoleniowo- informacyjnych;

10. współpracy z instytucjami wspierającymi:

a) kuratorium oświaty,

b) urzędem pracy,

c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

d) poradnia psychologiczno-pedagogiczną,

e) komendą OHP oraz innymi.

6. Zajęcia  związane  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  organizuje  się  w  celu

132



wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je:

doradca  zawodowy,  a  w  porozumieniu  z  nim:  wychowawca  klasy,  pedagog,  nauczyciel

wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

1. zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze co najmniej  10 godzin w roku

w klasach siódmych i ósmych;

2. godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

3. spotkań z rodzicami;

4. indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym, 

5. udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych ponadpodstawowych;

6. udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji  wspierających wewnątrzszkolny

system doradztwa zawodowego.

 

Rozdział 16

Nauczanie zdalne

§ 104.

1. W szkole  możliwe jest  prowadzenie  zdalnego nauczania przy  pomocy różnych narzędzi

w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

2. Realizowane zadania i aktywność ucznia podczas nauczania zdalnego podlega ocenie.

3. W szkole może być prowadzony dziennik elektroniczny.

4. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prowadzone jest nauczanie

zdalne:

1. z  uwzględnieniem  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  uczniowie  uczestniczą

w zajęciach  rozłożonych  równomierne  w  poszczególnych  dniach  tygodnia

i zróżnicowanych w każdym dniu,

2. praca zdalna powinna być organizowana w sposób umożliwiający łączenie przemienne

kształcenia  z  użyciem  monitorów  ekranowych  i  bez  ich  użycia,  np.  praca

z podręcznikiem,

3. nauka  zdalna  obejmuje  realizację  podstawy  programowej  i  jest  dla  uczniów

obowiązkowa,

4. nauczyciel wskazuje uczniowi, która praca będzie oceniana,

5. postępy uczniów są monitorowane, a rodzice mogą uzyskać informacje o uzyskanych
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przez  dziecko  ocenach;  do  komunikacji  wykorzystywane  mogą  być  różne  formy

przekazu (np. platforma elektroniczna, e-mail, list, kontakt telefoniczny),

6. w przypadku zaistnienia trudności w przekazaniu efektów pracy ucznia podlegających

ocenie podczas nauki zdalnej w uzgodnieniu z nauczycielem, prace mogą być ocenione

po wznowieniu zajęć w szkole lub poprzez przekazanie tych prac w określonym terminie

do szkoły w celu ich oceny,

7. w  szczególnych  przypadkach  dyrektor  szkoły  może  ustalić  warunki  i  sposób

przeprowadzania  egzaminu  klasyfikacyjnego,  egzaminu  poprawkowego,  egzaminu

semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu

ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób

zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,

8. dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty,

9. uczeń i  jego rodzic ma możliwość  konsultacji  z  nauczycielem prowadzącym zajęcia

na platformie edukacyjnej lub w wyznaczonym terminie w innej formie,

10. dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów

wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania i terminu ich

realizacji.

Rozdział 17

Postanowienia końcowe

§ 105.

5. Szkoła Podstawowa używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Szkoła  prowadzi  dokumentację  zgodnie  z  obowiązującą  instrukcją  kancelaryjną

i ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

7. Szkoła  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację,  która  jest  podstawą wydania  świadectwa

i duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.  W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę podaje się

nazwę Szkoły. Nazwa Szkoły umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

9. Papierowa wersja Statutu znajduje się w gabinecie Dyrektora Szkoły, a wersja elektroniczna

Statutu  wraz  z  uchwałą  Rady  Pedagogicznej  w  sprawie  zmian  w  Statucie,  znajduje  się

na stronie Szkoły.
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10. Szkoła Podstawowa posiada swój sztandar.

11. Szkoła posiada swój ceremoniał szkolny. 

12. Wszystkie  sprawy  nie  objęte  Ocenianiem  Wewnątrzszkolnym  rozstrzyga  Rada

Pedagogiczna.

13. Szczegółowe  warunki  i  sposób  oceniania  wewnątrzszkolnego  uczniów  skonsultowano

z Samorządem Uczniowskim.

14. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

15. Działalność związków zawodowych w Szkole określają odrębne przepisy.

§ 106.

1. Organem kompetencyjnym do ustalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna Szkoły

Podstawowej w Czerwonce.

2. Przyjęcie  powyższego  Statutu  następuje  w  formie  uchwały  Rady  Pedagogicznej  Szkoły

Podstawowej w Czerwonce.

3. Statut wchodzi w życie z dniem 15  września 2020 r. zatwierdzony na posiedzeniu Rady

Pedagogicznej w dniu 14  września 2020 r.  uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2020/2021

po uchyleniu poprzedniego Statutu.

135


