STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
W WOLI DROSZEWSKIEJ

Znowelizowany i zatwierdzony
Uchwałą Rady Pedagogicznej
Dnia 30 marca 2021 r.

Tekst ujednolicony
Obowiązuje od dnia 30. 03. 2021 r.

Podstawa prawna:
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20
listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo
oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1148)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1481)
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 688)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z dnia 28 lutego 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 502)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów
nauczania dla publicznych szkół z dnia 3 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
639)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w
sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie
i
zagrożonych
niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz.
1569).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w
sprawie 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 2014 r. poz. 395).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 2017 r. poz. 1117).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z
późn. zm.).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w
sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157 z późn.
zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z
późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175 poz. 1042).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
843).
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę:
Zespół Szkół w Woli Droszewskiej
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej
2. Jest publiczną ośmioklasową szkołą podstawową.
3. Siedziba szkoły mieści się w Woli Droszewskiej 45, 62-872 Godziesze Małe.
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej wchodzi
w skład Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej.
§ 2.
INNE INFORMACJE O SZKOLE
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Godziesze Wielkie z siedzibą przy
ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu.
3. Cykl kształcenia obejmuje 8 lat i składa się z dwóch etapów:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.
4. (uchylony)
5. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia
podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej.
6. Szkoła jest jednostką budżetową.
§ 3.
1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) „Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Polskich
Olimpijczyków w Woli Droszewskiej;
2) „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka
oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
3) „dyrektorze szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie
uczniowskim” – należy przez to rozumieć organy szkoły;
4) „statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im.
Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej;
5) „uczniach” - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do
szkoły podstawowej;
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6) „zindywidualizowanej
ścieżce”należy
przez
to
rozumieć
zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formę pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej uczniowi);
7) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece
powierzono jeden oddział w szkole
8) „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych
szkoły;
9) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć
Kuratora Oświaty w Poznaniu Oddział w Kaliszu;
10) „organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Gminę Godziesze
Wielkie;
11) „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej;
12) „Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” – należy przez to rozumieć
Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Opatówku;
13) „WZO”- należy przez to rozumieć wewnątrzszkolne zasady oceniania
uczniów przyjęte w szkole.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH WYKONYWANIA
§ 4.
CELE I ZADANIA SZKOŁY
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a także
programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły i w szczególności:
1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie poprzez wspólne zabawy noworoczne, ślubowanie
pierwszoklasistów, obchody Dnia Dziecka, Dnia Patrona, pożegnanie
absolwentów;
3) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez udzielanie pomocy materialnej,
prowadzenie zajęć świetlicowych, prowadzenie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
2. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny i fizyczny,
podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
poprzez:
1) organizowanie imprez okolicznościowych: inauguracja roku szkolnego,
ślubowanie pierwszoklasistów, Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej
(corocznie organizowanego przez radę rodziców i samorząd uczniowski),
Andrzejki, Mikołajki – wyjazd do kina, Powitanie Wiosny, Dzień Sportu
Szkolnego, Dzień Patrona połączony z Dniem Dziecka, zawody sportowe,
Dzień Matki, pożegnanie absolwentów, zakończenie roku szkolnego;
2) organizowanie apeli, poranków z okazji świąt państwowych i narodowych,
np.: Święta Niepodległości;
3) organizację nauki religii/ etyki.
3. Zapewnia uczniom, rodzicom i nauczycielom pomoc pedagogiczną i
psychologiczną poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną w Opatówku oraz lekarzami w Ośrodku
Zdrowia w Godzieszach.
4. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi
oraz
predyspozycjami.
Umożliwia
realizowanie
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zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz
zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
5. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację
różnorodnych form pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej (konkursy, zawody,
wystawy, pokazy, wspólne oglądanie filmów, wyjazdy do teatru, na koncerty,
wycieczki, spotkania z różnymi ludźmi, zabawę choinkową, prace użyteczne na
rzecz klasy, szkoły lub środowiska, opracowanie referatów na różne tematy,
układanie albumów, zielników, prowadzenie obserwacji i hodowli.
6. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole oraz poza szkołą
na zasadach określonych w § 5- 7.
7. Szkoła organizuje doraźną pomoc materialną dla uczniów mających trudne
warunki rodzinne poprzez:
1) (uchylony)
2) zwolnienia z niektórych obowiązkowych opłat (ubezpieczenie, imprezy
szkolne);
3) występowanie z wnioskami do GOPS w Godzieszach.
§ 5.
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w
czasie zajęć obowiązkowych i dodatkowych odpowiada nauczyciel prowadzący
zajęcia.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów
na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów
zostawiać bez opieki.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania i zapoznania uczniów na
początku roku szkolnego z regulaminami pomieszczeń o zwiększonym ryzyku
(jak np. sala gimnastyczna, pracownia komputerowa itd.).
4. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w
tym zakresie.
5. W czasie przerw opiekę nad uczniami przejmuje nauczyciel dyżurujący.
6. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia
dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
7. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi (panie
sprzątaczki).
8. W czasie nieobecności nauczyciela jego dyżur przejmuje nauczyciel wpisany w
planie dyżurów jako zastępujący
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9. Dyrektor i nauczyciel protokółujący posiedzenia rad pedagogicznych nie pełnią
dyżurów.
10. Kobiety ciężarne są zwolnione z dyżuru (obowiązuje przedłożenie
zaświadczenia)
11. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan i po
każdej jego zmianie.
12. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, gabinecie
dyrektora oraz w sekretariacie
13. Miejscem dyżuru są: hol, korytarze, schody, szatnie, świetlica, sanitariaty, w
miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych nauczyciele umożliwiają pobyt
uczniów na świeżym powietrzu – boisko szkolne.
1) Korytarz na piętrze, sanitariaty na piętrze – nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej;
2) Hol, korytarze na parterze, schody, szatnia na parterze, sanitariaty na
parterze, boisko szkolne – 3 nauczycieli;
3) Świetlica i szatnie na dole – panie sprzątaczki.
14. W czasie dyżuru nauczyciele oraz inni wskazani przez dyrektora szkoły
pracownicy zobowiązani są do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu
podlegającym ich nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań
odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinni reagować na
niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania
(agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach
schodów, parapetach okiennych);
3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek
i innych urządzeń i dekoracji szkolnych;
4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad
wchodzenia do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych;
5) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności
w toaletach i szatniach;
6) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku
i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i
zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
15. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia
zastępstwa osoby dyżurującej.
16. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin
rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa
ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych.
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17. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich
zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie
dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
18. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na
terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
19. Uczniom nie uczestniczącym w nauce religii lub zajęciach dodatkowych
szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
20. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów
na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując
wychowawcę lub dyrektora szkoły.
21. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia musi:
1) sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć;
2) zadbać o dobrą organizacje zajęć oraz o zdyscyplinowanie uczniów;
3) dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
4) asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie;
22. Nie wolno wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych
sprzętów sportowych.
23. W czasie zajęć ruchowych należy zwracać specjalną uwagę na stopień
aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów dobierając
ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności i trudności.
24. Uczeń uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinien być
zwolniony w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O
zaistniałym fakcie należy powiadomić jego rodziców.
25. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń
zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
26. Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinny być
sprawdzane przed każdymi zajęciami.
27. Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów, może (za zgodą organu
prowadzącego) zawiesić zajęcia na czas określony, z powodu wystąpienia
złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń, które mogą zagrozić ich
zdrowiu.
28. W przypadku gdy rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki
w czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 27 szkoła ma obowiązek
zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
29. Szkoła zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom dojeżdżającym do szkołyopiekę nad dziećmi w czasie przewozów sprawuje wyznaczony opiekun.
30. Szkoła zapewnia uczniom opiekę zdrowotną poprzez współpracę z
pielęgniarką szkolną i lekarzami z Ośrodka Zdrowia w Godzieszach.
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31. W czasie korzystania z dostępu do Internetu szkoła zapewnia zainstalowanie
i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do
treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju
psychicznego i moralnego ucznia.
32. W szkole obowiązują procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych.
33. Szkoła jest monitorowana za pomocą kamer rejestrujących umieszczonych
wewnątrz i na zewnątrz budynku:
1) Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:
a) wejście do szkoły od strony szatni,
b) teren za szkołą, gdzie uczniowie stawiają rowery,
c) boisko sportowe,
d) korytarz na parterze oraz wejście do szatni,
e) szatnia przy świetlicy szkolnej,
f) korytarz na pierwszym piętrze,
2) Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły,
3) Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni,
4) (uchylony)
5) Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością
wykonywania pracy przez pracowników szkoły,
6) Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne,
wychowawcze
i
opiekuńcze,
pomieszczeń,
w
których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, szatni i przebieralni, chyba że
stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i
nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników
i innych osób,
7) Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników
i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła
przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
34. Szczegółowe przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje
Rozporządzenie MEN.
35. W szkole omawia się zasady bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych
i innych zajęciach.
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§ 6.
ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI PODCZAS ZAJĘĆ POZA TERENEM
SZKOŁY
1. W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę oraz podczas zajęć poza
terenem szkoły opiekę sprawują nauczyciele, wychowawcy biorący udział w
wycieczce. Za całość odpowiada kierownik wycieczki.
2. Na udział w wycieczce z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających
się w ramach zajęć lekcyjnych nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców
uczniów.
3. Wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia „Karty wycieczki’’, a każde
opuszczenie terenu szkoły musi być odnotowane w „Rejestrze wyjść
grupowych”.
4. Nie wolno organizować wycieczek podczas niesprzyjających warunków
atmosferycznych.
5. Opiekunem wycieczki może być oprócz nauczyciela każda osoba pełnoletnia
(po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły).
6. Wszystkie wycieczki organizowane w szkole odbywają się zgodnie ze
szkolnym regulaminem wycieczek.
§ 7.
ZASADY ODBIERANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY (ŚWIETLICY)
1. Na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów wypełniają oświadczenia
dotyczące zapewnienia dziecku opieki w przypadku zwolnienia z zajęć, odbioru
ze świetlicy szkolnej i powrotu do domu.
2. Uczeń zwalniany jest z zajęć na pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców.
3. Nauczyciel zwalnia ucznia z zajęć w przypadku osobistego zgłoszenia się
rodzica lub upoważnionej przez nich osoby pełnoletniej, posiadającej pisemne
upoważnienie.
4. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe.
5. Wydanie ucznia osobie upoważnionej następuje po okazaniu przez nią
dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazaną w treści upoważnienia.
6. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez
rodziców.
7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka
odbieranego przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Nauczyciel może odmówić wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie
zapewnić mu bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne
zachowanie). Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu
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9.

10.

11.
12.

wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub
upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma
prawo wezwać policję.
W przypadku, gdy uczeń nie zostanie odebrany po upływie czasu pracy
świetlicy szkolnej, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą
upoważnioną do odbioru.
W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami, w dokumentacji szkoły nie
można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej,
nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, a następnie policję.
Rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót ich dziecka ze
szkoły, jeśli ukończyło 7 lat.
Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zawodach szkolnych, konkursach,
biwakach, wycieczkach i innych imprezach kulturalnych, zobowiązując się
jednocześnie (w formie pisemnej) do zapewnienia bezpieczeństwa swojemu
dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a
domem (mogą również upoważnić pisemnie inną pełnoletnią osobę do odbioru
ich dziecka).
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ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE, WARUNKI
WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
MIĘDZY NIMI
§ 8.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Dyrektor szkoły
1) Dyrektora szkoły powołuje gmina na okres 5-letni spośród kandydatów
posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach,
ukończone formy zarządzania oraz odpowiednie doświadczenie w pracy
pedagogicznej w szkolnictwie podstawowym.
2) Do obowiązków dyrektora należy:
a) opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły /roczny
plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, regulamin szkoły, tygodniowy
rozkład lekcji i zajęć, ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych,
b) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych szkoły,
c) dobór pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych i zatrudnienie
ich
d) stosowanie regulaminu premiowania nauczycieli,
e) kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:
 przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy
MEN,
 sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami oraz stwarzanie warunków
do harmonijnego ich rozwoju poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,
 (uchylony)
 współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk
pedagogicznych;
 organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz planowanie
i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości udzielanej
pomocy,
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 współpraca z pielęgniarką, lekarzem, sprawującym profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad uczniami,
 zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,
 pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i
wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry
pedagogicznej oraz oceniania tej kadry,
 dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań
wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie rozwoju bazy
materialno - technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków
budżetu szkoły
 realizowanie zarządzeń Kuratorium, MEN, organu prowadzącego oraz
uchwał rady pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi,
 (uchylony)
3) Uprawnienia i odpowiedzialność dyrektora
a) Dyrektor szkoły ma prawo do:
 wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
 zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,
 premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z „Regulaminem
premiowania i nagradzania”, a także udzielania kar porządkowych
zgodnie z Kodeksem Pracy,
 przyjmowania uczniów do szkoły,
 wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa,
 wyrażenie zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia
i organizacje /po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności i
uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców /,
 formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
 decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej
funkcjonowania bieżącego,
 wykorzystania według swego uznania /po konsultacji z radą
pedagogiczną/ środków finansowych przyznanych na działalność szkoły,
 reprezentowania szkoły na zewnątrz, podpisywania dokumentów i
korespondencji,
b) Dyrektor szkoły odpowiada za:
 poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania
oraz za opiekę nad dziećmi,
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 zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i
niniejszego statutu,
 bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć
organizowanych przez szkołę oraz za stan ochrony przeciwpożarowej
obiektów szkolnych,
 szkolenie pracowników w zakresie bhp,
 realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia,
 właściwą
organizację
i
przebieg
egzaminu
ósmoklasisty
przeprowadzanego w szkole,
 celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,
 zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i
uczniowskiej, za zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego
zarachowania przed kradzieżą.
4) (uchylony)
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) W
przypadku
nieobecności
dyrektora szkoły
zastępuje
go
inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.
3. Rada Pedagogiczna
1) Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy
pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy;
2) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły;
3) W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej
przewodniczącego zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy;
4) Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w
obecności połowy jej członków;
5) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są
protokołowane;
6) Regulamin działalności Rady nie może być sprzeczny z niniejszym statutem;
7) Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw,
które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły;
8) Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) uchwalenie regulaminu własnej działalności,
b) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
d) podejmowanie uchwały o przeniesieniu ucznia do innej szkoły,
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e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w szkole, po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w
celu doskonalenia pracy szkoły,
h) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z
powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,
i) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie do niego zmian,
9) Rada pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
a) arkusza organizacji szkoły,
b) tygodniowego rozkładu zajęć w szkole,
c) decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych
przeznaczonych na działalność szkoły,
d) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień,
e) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
10) W przypadku wstrzymania realizacji uchwały rady pedagogicznej, dyrektor
szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący
nadzór pedagogiczny o swojej decyzji. W razie stwierdzenia niezgodności
uchwały z przepisami prawa kurator oświaty w porozumieniu z gminą
uchyla uchwałę.
Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
11) Zebrania rady mogą być organizowane na wniosek:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego,
c) co najmniej 1/3 członków rady,.
12) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole.
Organ prowadzący szkołę powiadamia radę pedagogiczną o wyniku
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty
otrzymania wniosku.
13) Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
14) Dokumenty, które dla swej prawnej skuteczności, wymagają zatwierdzenia
przez Radę Pedagogiczną, nie mogą być po dokonaniu zatwierdzenia
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zmieniane, uzupełniane lub przerabiane bez uprzedniej zgody Rady
Pedagogicznej pod rygorem odpowiedzialności karnej.
4. Rada Rodziców
1) Rada Rodziców stanowi ona reprezentację rodziców uczniów szkoły;
2) W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców
uczniów danego oddziału;
3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb
wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców;
Regulamin Rady rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
4) Rada rodziców w szczególności:
a) występuje do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny czy organu prowadzącego z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
b) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu,
c) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,
d) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności statutowej szkoły,
e) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczoprofilaktyczny szkoły,
f) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
g) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
h) opiniuje decyzje dyrektora szkoły o dopuszczenie do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
i) deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami,
j) na wniosek dyrektora szkoły przedstawia swoją opinię dotyczącą pracy
nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,
k) opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych wynikających z Rozporządzenia MEN.
5. Samorząd Uczniowski
1) W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej samorządem:
a) tworzą go wszyscy uczniowie szkoły,
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b) najwyższą władzą samorządu szkolnego i klasowego jest ogólne zebranie
członków,
c) dyrektor, opiekun samorządu szkolnego i wychowawcy sprawują opiekę i
służą doradztwem,
d) rada samorządu uczniowskiego opracowuje plan pracy na dany rok szkolny,
który po uzyskaniu aprobaty ogółu uczniów i rady pedagogicznej staje się
podstawą działalności samorządu,
e) Rada Samorządu Uczniowskiego składa pisemne sprawozdanie z
działalności radzie pedagogicznej dwa razy w roku. Sprawozdanie takie
może w imieniu Samorządu złożyć opiekun na posiedzeniu rady
pedagogicznej po pierwszym okresie i na koniec roku szkolnego,
f) dyrekcja szkoły, opiekun, wychowawcy są zobowiązani do zapoznania
uczniów z elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których
realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży
oraz zapewnić warunki materialne i organizacyjne niezbędne do
działalności.
2) Zadania samorządu uczniowskiego:
a) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania
obowiązków szkolnych,
b) troszczenie się o przyjazną atmosferę w szkole,
c) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych
warunków do nauki, wypoczynku i rekreacji,
d) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do
wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
e) organizowanie imprez odbywających się na terenie szkoły, pomocy
koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku
rówieśniczym i rodzinnym,
f) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów,
g) (uchylona)
h) proponowanie zasad i tematyki współzawodnictwa klas, współpracy
międzyklasowej (w obrębie naszej szkoły),
i) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między
uczniami i nauczycielami,
3) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i
stawianymi wymaganiami,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
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c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
d) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i
wychowania dzieci poprzez:
1) zapoznanie rodziców o zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych na
początku roku szkolnego i w trakcie śródrocznych spotkań;
2) zapoznanie i każdorazowe udostępnianie rodzicom przepisów WZO;
3) uzyskiwanie od nauczycieli lub wychowawcy rzetelnej informacji o swoim
dziecku, o jego zachowaniu, postępach w każdej chwili w zależności od
potrzeby;
4) udzielanie informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia
swych dzieci;
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat
pracy szkoły.
7. Ustala się, iż stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz
dyskusje na tematy wychowawcze nie będą organizowane rzadziej niż raz na
kwartał.
8. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do
zajęć;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora
szkoły o realizacji tego obowiązku przez uczęszczanie dziecka do szkoły za
granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w
Polsce.
9. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów
pomiędzy nimi:
1) dyrektor szkoły zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego
działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji
określonych przepisami prawa oświatowego;
2) sytuacje konfliktowe między organami można rozwiązać poprzez:
a) uczestniczenie w posiedzeniach poszczególnych organów szkoły,
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b) konsultacje podczas redagowania planów pracy poszczególnych organów,
c) utworzenie komisji rozjemczej do spraw rozwiązywania konfliktów
wewnątrzszkolnych, w jej skład wchodzą: dyrektor szkoły,
przewodniczący
rady
rodziców,
przewodniczący
samorządu
uczniowskiego, przedstawiciel rady pedagogicznej,
3) organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach
bezpośrednio dotyczących funkcjonowania szkoły
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ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 9.
ORGANIZACJA SZKOŁY
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego wydane przez MEN.
2. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną i
samorządem uczniowskim może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktycznych w wymiarze do 8 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na:
1) przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty/ egzaminu gimnazjalnego;
2) obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów
lub związków wyznaniowych;
3) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami
społeczności lokalnej.
3. W dniach wolnych, o których mowa w ust. 2 szkoła ma obowiązek
zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o
których mowa w ust. 2, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć
przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć
dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego może
nastąpić za zgodą organu prowadzącego.
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora w
terminie wyznaczonym przez organ prowadzący na podstawie planu nauczania
oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Wójt
Gminy.
6. Dyrektor opracowuje arkusz organizacji szkoły
7. W terminie do 21 kwietnia danego roku arkusz organizacji szkoły (po
zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe) zostaje przekazany
organowi prowadzącemu Szkołę.
8. Organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji szkoły do dnia 29 maja danego
roku.
9. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

22

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
2) informację o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach nauczycieli;
3) liczbę oddziałów poszczególnych klas wraz z liczbą uczniów w
poszczególnych oddziałach;
4) tygodniowe wymiary godzin poszczególnych zajęć w szkole;
5) liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący;
6) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
7) liczbę godzin zajęć świetlicowych;
8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
10. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy
rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
11. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Uczniowie w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku.
12. Liczba uczniów w oddziale klas I- III wynosi nie więcej niż 25 uczniów.
13. Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić oddział
klas I- III jeśli w trakcie trwania roku szkolnego liczba uczniów w tym oddziale
zwiększy się ponad liczbę 25 osób w skutek przyjęcia ucznia zamieszkałego w
obwodzie szkoły.
14. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 13,
zwiększając liczbę uczniów w oddziale maksymalnie do 27 uczniów.
15. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 14, może
funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
16. W sytuacji gdy liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole
zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
17. W klasach IV- VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy na
zajęciach z języków obcych i informatyki oraz zajęć komputerowych w
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, podczas ćwiczeń w oddziałach
liczących powyżej 30 uczniów oraz na obowiązkowych zajęciach z
wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów (z
zastrzeżeniem ust. 14 i ust. 15).
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18. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk
komputerowych w pracowni komputerowej.
19. Jeżeli na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego w skład grupy
oddziałowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni, liczba uczniów w grupie nie
może przekroczyć 20 osób (w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych).
20. W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż odpowiednio 24, 26 czy 30
uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego
szkołę.
21. Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII są realizowane w
formie:
1) zajęć klasowo- lekcyjnych (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne
tygodniowo) oraz
2) zajęć do wyboru: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, zajęć
tanecznych lub aktywnej turystyki,
które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego
niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo- lekcyjne.
22. Zajęcia do wyboru mogą być prowadzone w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych i między klasowych.
23. Dopuszcza się łączenie (w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie) godzin zajęć do
wyboru z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
24. Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.
25. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział godzin na
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy
rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel danej klasy.
26. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym w klasach IV – VIII.
27. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przy czym w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie
zajęć.
28. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut przy czym w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie,
zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym
(2 godzin na ucznia).
28a. W szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na
podstawie odrębnych przepisów.
28b. Decyzję o tworzeniu klas łączonych w szkole i o sposobie łączenia klas
podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, tak,
aby zapewniona była realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych
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i realizacja przyjętych w szkole programów nauczania.
29. W szkole dzienniki prowadzone są w formie elektronicznej.
30. Nauczycieli uczniów i rodziców korzystających z dziennika elektronicznego
obowiązują następujące zasady:
1) każdy użytkownik otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia
mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i
hasła dostępu;
2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji
przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub
zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się
jego kontem.
§ 10.
ZAJECIA POZALEKCYJNE
1. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone są
zajęcia pozalekcyjne, tj, koła przedmiotowe, koła zainteresowań i SKS.
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 zajęć dodatkowych ujmuje się w tygodniowym rozkładzie
zajęć w sposób umożliwiający uczestnictwo w nich wszystkich
zainteresowanych uczniów.
4. Przy tworzeniu kół zainteresowań dopuszcza się możliwość tworzenia grup
międzyklasowych.
5. Uczęszczanie na tego rodzaju zajęcia jest dobrowolne- nauczyciel może
wskazać dziecko do uczestnictwa w tych zajęciach ale decyzję podejmuje
uczeń wraz z rodzicem.
§ 11.
ZAJĘCIA „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”
1. Zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie” realizuje się w klasach
IV- VIII (przy czym zajęć tych nie organizuje się dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i
znacznym).
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2. Na realizację zajęć, o których mowa powyżej przeznacza się w tygodniowym
rozkładzie zajęć, w każdym roku szkolnym, po 14 godzin (w tym po 5 godzin z
podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).
3. Zajęcia organizuje się w oddziałach lub w międzyoddziałowych grupach
liczących nie więcej niż 28 uczniów.
4. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel
prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza co najmniej
jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym przedstawiona
zostaje pełna informacja dotycząca celów i treści realizowanego programu
nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za
przeprowadzenie spotkania odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
5. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jeżeli
jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły jego rezygnację z udziału w tych
zajęciach w formie pisemnej.
6. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 12.
RELIGIA/ ETYKA
1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje
naukę religii / etyki zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
2. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
3. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi.
5. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich
uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego
spotkania.
7. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do
średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
8. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym
terminie.
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§ 13.
ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA
ZAWODOWEGO
1. Szkoła wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu
drogi dalszego kształcenia poprzez organizowanie zajęć z zakresu doradztwa
zawodowego.
1a. W szkole ustalono wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który
jest odrębnym dokumentem.
2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w oparciu o program
przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (dopuszczony do
użytku przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).
3. (uchylono)
4. Na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego
przeznacza się minimum 10 godzin w roku dla oddziałów klas VII i VIII.
5. Program realizacji doradztwa zawodowego określa działania związane
z realizacją doradztwa zawodowego: tematykę działań, oddziały, których
dotyczą działania, metody i formy działań z uwzględnieniem udziału rodziców
w tych działaniach w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
terminy realizacji działań, osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych
działań oraz podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji tych
zadań z uwzględnieniem potrzeb uczniów, rodziców oraz lokalnych lub
regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.
§ 14. (uchylony)
§ 15.
DOŻYWIANIE
1. Szkoła zapewnia uczniom gorący napój (herbata) oraz higieniczne i bezpieczne
warunki spożycia. Herbatę przygotowuje etatowy pracownik szkoły, woźna,
której w zakresie obowiązków dyrektor przydzielił to zadanie.
2. Odpłatność za korzystanie z napoju ustala dyrektor w porozumieniu z
nauczycielem, który prowadzi dokumentację finansową, dba o zaopatrzenie w
herbatę i cukier, dopilnowuje właściwego rozchodowania produktów i rozlicza
się ze swojej działalności przed radą.
3. W ramach pozyskanych środków szkoła prowadzi dożywianie, w formie
cateringu.
4. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje Ośrodka Pomocy Społecznej.
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5. Opłaty za obiady wnosi się do kasy szkoły w terminach wskazanych przez
dyrektora.
6. Nieobecność ucznia korzystającego z dożywiania rodzic powinien zgłosić,
osobiście lub telefonicznie do sekretariatu najpóźniej w dniu nieobecności.
7. Rodzice lub inne osoby uprawnione mogą pobrać ze szkoły choremu uczniowi
obiad na wynos.
§ 16.
ŚWIETLICA
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas
pracy ich rodziców (na wniosek rodziców), organizację dojazdu do szkoły lub
inne okoliczności szkoła organizuje świetlicę, której zasady pracy określa
stosowny regulamin zatwierdzony przez dyrektora.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne
oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w
szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać
nie więcej niż 25 uczniów (w tym nie więcej niż 5 uczniów
niepełnosprawnych).
4. Zajęcia świetlicowe prowadzą nauczyciele, którym przydzielono te czynności
podczas posiedzenia rady pedagogicznej organizującej rok szkolny.
5. Zadaniem nauczycieli świetlicy w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w
stosunku do uczestników świetlicy jest:
1) zapewnienie bezpieczeństwa w nauce i zabawie;
2) organizowanie zajęć świetlicowych pod kątem prawidłowego wypoczynku
dzieci i młodzieży;
3) organizowanie pomocy w nauce;
4) współpraca z nauczycielami i rodzicami pod kątem jednolitego oddziaływania
wychowawczego;
5) zapewnienie opieki uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii;
6) wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z pracą dydaktycznowychowawczą;
7) prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkładem
zajęć;
8) dbanie o estetyczny wygląd sali;
9) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowania
czystości;
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10) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami, opracowanie
planu pracy, prowadzenie dokumentacji - dziennika zajęć świetlicy.
6. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
7. Świetlica prowadzi zajęcia według własnego planu zgodnego z planem
dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
8. Świetlica działa w godzinach, które ustala dyrektor szkoły w danym roku
szkolnym w zależności od potrzeb rodziców i uczniów, przy czym świetlica
pracuje w godzinach dopołudniowych i popołudniowych opiekując się
uczniami oczekującymi na rozpoczęcie zajęć lub na odwiezienie ich do
domów.
§ 17.
BIBLIOTEKA SZKOLNA
1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań wszystkich
pracowników szkoły, uczniów i rodziców, służy do realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do
korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, i inni pracownicy szkoły
oraz rodzice.
3. Pierwszeństwo korzystania ze zbiorów posiadają uczniowie i nauczyciele.
4. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne,
materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne.
5. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników oraz
materiałów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz czynności
związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje
dyrektor szkoły.
6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów przed
rozpoczęciem zajęć, podczas ich trwania i po zakończeniu zgodnie z
organizacją roku szkolnego.
7. Pomieszczenie biblioteki składające się z wypożyczalni, czytelni i centrum
multimedialnego, umożliwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) prowadzenie przysposobienia informacyjno-czytelniczego uczniów.
8. Biblioteka szkolna realizuje zdania w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
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2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami
informacyjno- komunikacyjnymi;
3) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych
z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów oraz
wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną uczniów;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki;
6) wdrażania uczniów do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów
bibliotecznych;
7) udzielania pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
w dokształcaniu się i pracy twórczej;
8) otaczania opieką uczniów szczególnie uzdolnionych w ich poszukiwaniach
czytelniczych;
9) współdziałania z nauczycielami;
10) rozwijania życia kulturalnego uczniów;
11) wpieranie doskonalenia nauczycieli;
12) biblioteka stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach
dydaktycznych znajdujących się w szkole;
13) biblioteka jest pracownią, w której zajęcia prowadzą nauczyciele
bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze
zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i
wychowania.
9. Organizacja biblioteki polega na:
1) gromadzeniu zbiorów;
2) rozmieszczeniu i konserwacji zbiorów;
3) ewidencji zbiorów;
4) opracowaniu bibliotecznym zbiorów;
5) pełnieniu służby informacyjnej;
6) udostępnianiu zbiorów.
10. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1) właściwą obsadę personalną;
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii
informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu
wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-
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wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania
kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.
11. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) zaznajamianie wszystkich z zasadami korzystania z biblioteki;
2) umożliwianie swobodnego wyboru książki;
3) prowadzenie rozmów z czytelnikami, udzielanie im porad bibliotecznych
stosownie do potrzeb i poziomu czytelników;
4) wyrabianie u ucznia nawyku czytania;
5) (uchylony)
6) prowadzenie „ Dziennika biblioteki szkolnej” wg zamieszczonej w nim
instrukcji;
7) zgłaszania zapotrzebowania na lektury;
8) gromadzenie lektury obowiązkowej / jeden egzemplarz na 2 uczniów /;
9) składanie sprawozdań z działalności / 2 x w roku /;
10) gromadzenie aktualnie obowiązujących podręczników szkolnych,
programów nauczania, scenariuszy zajęć;
11) gromadzenia w dziale przeznaczonym dla nauczyciela pozycji z psychologii,
pedagogiki i dydaktyki;
12) uzupełnianiu nowości wydawniczych;
13) prowadzenie wykazu ubytków i przedstawienie ich komisji
inwentaryzacyjnej oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
14) właściwe rozmieszczenie regałów i księgozbioru;
15) konserwacja i naprawa książek;
16) powierzanie napraw książek uczniom na lekcjach techniki;
17) znakowanie książek i czasopism pieczęcią biblioteczną;
18) prowadzenia kontroli wypożyczeń;
19) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy
współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych
przedmiotów;
20) informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji i
prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
21) wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
12. Przyjęcia biblioteki od poprzednika dokonuje się na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
13. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może nawiązać współpracę z:
1) władzami lokalnymi;
2) ośrodkami kultury;
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3) innymi bibliotekami;
4) innymi instytucjami.
14. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych
ofiarodawców.
15. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do przestrzegania stosownego
regulaminu zatwierdzonego przez dyrektora: „Regulaminu korzystania z
biblioteki, multimedialnego centrum informacji i czytelni”.
§ 18.
BEZPŁATNE
PODRĘCZNIKI,
MATERIAŁY
EDUKACYJNE
I ĆWICZENIOWE
1. Uczniom przysługuje prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe zakupione z dotacji
celowej MEN stanowią własność organu prowadzącego szkołę.
3. 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.
4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadku
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;
2) w przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły, w
trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane
do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z których
korzysta stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń
przechodzi. Uczeń nie zwraca otrzymanych materiałów ale na ich podstawie
kontynuuje naukę w nowej szkole.
5. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub
materiałów edukacyjnych określa dyrektor przy uwzględnieniu co najmniej 3
letniego czasu ich używania.
6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub
materiału edukacyjnego szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty
nieprzekraczającej kosztu ich zakupu.
7. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami
edukacyjnymi (w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości
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psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) dyrektor szkoły za zgodą
organu prowadzącego może wypożyczyć lub przekazać te podręczniki czy
materiały edukacyjne dyrektorowi, który wystąpi z wnioskiem
o ich wypożyczenie czy przekazanie (przekazane podręczniki czy materiały
stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane).
8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub
materiału edukacyjnego wypożyczonego innej szkole przysługuje zwrot kwoty
nieprzekraczającej kosztu ich zakupu.
9. Szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów
edukacyjnych zawarte są w „Szkolnym regulaminie wypożyczania i
udostępniania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”,
zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
§ 19.
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska dzieci;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb
dziecka i umożliwianie ich zaspokajania;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;
4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci,
rodziców i nauczycieli;
5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
6) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i
nauczycieli;
7) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
8) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
10) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno
– pedagogicznej.
2. Zadania szkoły, o których mowa w ust.1 realizowane są we współpracy z
rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami
specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami, innymi szkołami oraz
podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i
nieodpłatne.
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4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i
czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy ucznia,
rodziców, dyrektora szkoły, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z
uczniem, pielęgniarki, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela,
osoby niebędącej nauczycielem ale posiadającej przygotowanie uznane przez
dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, lub asystenta
wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora
sądowego, organizacji pozarządowej czy instytucji działającej na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
6. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole
wynika:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze
zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
kształceniem za granicą.
7. W Szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom udzielają
zatrudnieni:
1) Nauczyciele;
2) Logopeda;
3) Doradca zawodowy.
4) Pedagog
§ 20.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
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2. W ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologicznopedagogicznej w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów szczególnie
uzdolnionych (liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób);
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowanych dla uczniów w
celu podnoszenia efektywności ich nauki;
3) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających
trudności w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego
etapu edukacyjnego. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8
osób.
4) zajęć specjalistycznych organizowanych wg. potrzeb uczniów tj.:
a) korekcyjno – kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi
trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5
osób,
b) logopedycznych organizowanych dla uczniów z deficytami kompetencji i
zaburzeniami sprawności językowych. W zajęciach może uczestniczyć do
4 osób,
c) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizowanych dla
uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba
uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać
10 osób,
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów z
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w
funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w
życiu szkoły. Liczba uczestników w tych zajęciach nie może przekraczać
10 osób,
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające
działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów);
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanej dla uczniów, którzy
mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu
wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć
edukacyjnych wspólnie z rówieśnikami w oddziale szkolnym i wymagają
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb
edukacyjnych;
7) porad i konsultacji.
3. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne
realizowane indywidualnie z uczniem oraz wspólnie z oddziałem szkolnym.
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4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor
(na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologicznopedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie).
5. Uczniowie objęci pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizują w
szkole programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do ich
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych (w szczególności z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia).
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną
ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania
ucznia w szkole.
7. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
1) uczniów objętych kształceniem specjalnym;
2) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.
8. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt od 1 do 5 niniejszego paragrafu nie
może być dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach
możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego
dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
9. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 do 4 prowadzą nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i
prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i
nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej
uczniom. Pomoc ta jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów
i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.
11. Wsparcie
merytoryczne
dla
nauczycieli
i
specjalistów
udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole na wniosek
dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
§ 21.
1. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie
udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje o tym
wychowawcę oddziału.
2. Wychowawca oddziału w ramach udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej:
1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi;
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli
stwierdzi taką potrzebę;
3) informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną;
4) wnioskuje do dyrektora szkoły co do form udzielania pomocy, okresu ich
udzielania oraz wymiaru godzin;
5) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z
rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami,
specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, oraz poradnia
psychologiczno-pedagogiczną;
6) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologicznopedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy.
Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem
będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom.
Dyrektor szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców ucznia, który będzie
objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej
pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne
formy pomocy będą realizowane.
Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w
oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia
opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec
ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do
potrzeb i możliwości ucznia.
Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologicznopedagogicznej swojemu dziecku.
W przypadku gdy w wyniku udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w Szkole, dyrektor,
za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologicznopedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu, w celu jego
rozwiązania.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię
poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
dla tych uczniów uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych
orzeczeniach czy opiniach.
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§ 22.
KSZTAŁCENIE SPECJALNE.
1. Uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym.
2. Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 20;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności
zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (dyrektor
powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia).
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/
uczniami pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
3. W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej ucznia organizuje
się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla
niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację
oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.
4. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do
zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z
dzieckiem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego
uczęszcza uczeń bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem,
wyznaczony przez dyrektora szkoły.
5. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym, przy
czym o terminie spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice
ucznia gdyż mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. Należy pamiętać,
że osoby biorące udział w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania
poruszanych tam spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego
rodziców, nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także
innych osób uczestniczących w tym spotkaniu.
6. Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla ucznia objętego kształceniem
specjalnym indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) zwany
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dalej „programem”, w którym są uwzględniane formy i okres udzielania
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w
którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
7. W programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć
edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.
8. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na
okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
9. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program nauczania do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego
możliwości psychofizycznych.
10. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym
dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb,
dokonuje modyfikacji programu.
11. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki:
1) jeden rok - na I etapie edukacyjnym;
2) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym.
12. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić: rodzic
ucznia, wychowawca klasy, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z
uczniem.
13. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
14. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu
nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
2) zgody rodziców ucznia.
15. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok
życia.
16. Uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
17. W szkole można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta (w kl. I-III), pomocy
nauczyciela
w
celu
współorganizowania
kształcenia
uczniów
niepełnosprawnych, oraz za zgodą organu prowadzącego nauczycieli
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posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwzględnieniem realizacji
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 23.
INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI
1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i
zainteresowań dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologicznopedagogicznej, zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
2. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie
edukacyjnym.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej
klasyfikacji ucznia
4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą
wystąpić:
1) uczeń (za zgodą rodziców);
2) rodzice ucznia;
3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy
wniosek (za zgodą rodziców).
5. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program
nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący
indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z w/w przepisami.
6. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach
określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki.
§ 24.
INDYWIDUALNE NAUCZANIE
1. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się uczniów, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
2. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu o
potrzebie indywidualnego nauczania oraz w sposób zapewniający wykonanie
zaleceń określonych w tym orzeczeniu.
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3. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu
opinii rodziców, ustala zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego
nauczania
4. Indywidualne nauczanie organizuje się na zasadach określonych w
Rozporządzeniu MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i
młodzieży.
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ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 25.
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY OBSŁUGI
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne
przepisy.
3. Nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnia i zwalnia z zachowaniem
przepisów ogólnych prawa pracy dyrektor szkoły.
4. Zakres obowiązków, czas pracy a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor
szkoły.
5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
6. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich
zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej
ucznia.
7. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
1) realizowanie programu nauczania, wychowania i opieki w powierzonych
przedmiotach, klasach;
2) wzbogacanie własnego warsztatu pracy; wnioskowanie o jego wzbogacenie
lub modernizację do organów szkoły;
3) wspieranie swoją postawą i działaniem pedagogicznym rozwoju
psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o
rozpoznane potrzeby ucznia;
5) bezstronne i obiektywne, sprawiedliwe i jawne ocenianie ucznia;
6) informowanie rodziców oraz wychowawcę klasy, dyrektora a także radę
pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów;
7) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła;
zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela całą pracę nad dokumentacją prowadzi
nauczyciel w szkole;
9) decydowanie w sprawach doboru metod, form organizacyjnych,
podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
10) jeśli prowadzi koło - decydowanie o treści programu koła;
11) współdecydowanie o ocenie zachowania uczniów;

42

12) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.
8. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za:
1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz
w klasach stosownie do realizowanego programu;
2) stan sprzętów, urządzeń, pomocy dydaktycznych;
3) ład i porządek na zajęciach;
4) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem
uczniów, nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku
uczniowskiego lub na wypadek pożaru, zniszczenia lub straty elementów
majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły a
wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
9. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego
zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, zgodnie z
przepisami dotyczącymi warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego
programów nauczania oraz wykazów tych programów.
10. W szkole zostają utworzone: zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zespół nauczycieli przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych, zespół wychowawczy oraz zespół ds.
udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
11. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora spośród
członków zespołu.
12. Do zadań zespołów, o których mowa w ust.10 należy:
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
2) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;
3) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji:
a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do
zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału
edukacyjnego dla uczniów danej klasy I- III;
b) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć
edukacyjnych dla uczniów klas IV- VIII;
c) materiałów ćwiczeniowych.
4) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
uczniów przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych
kształceniem specjalnym;
5) udział w opracowaniu szczegółowych zasad wewnątrzszkolnych zasad
oceniania oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju ucznia
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6) tworzenie i ewaluacja w porozumieniu z radą rodziców programu
wychowawczo- profilaktycznego szkoły
7) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
i profilaktycznych szkoły
8) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.
13. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których
mowa w ust. 12 pkt 3 i 4, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole
nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów
edukacyjnych, ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w
danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
rodziców.
14. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz
zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego
podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także
materiały ćwiczeniowe.
15. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw
podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe
obowiązujące w danym roku szkolnym.
16. Zgodnie z treścią art. 42 Karty Nauczyciela – czas pracy nauczyciela
zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na
tydzień (w okres ten wliczone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze,
opiekuńcze, czynności polegające na przygotowaniu się do zajęć,
samokształceniu, jak i doskonaleniu zawodowym).
17. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.
Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne
i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia
służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że
wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.
18. Szczegółowe uregulowania dotyczące oceny pracy nauczyciela znajdują się
w ustawie – Karta Nauczyciela.
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§ 26.
NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu
nauczycielowi uczącemu w tym oddziale zwanym „wychowawcą”.
2. Wychowawca prowadzi swój oddział od kl. „I” do kl. III oraz od kl. IV do kl.
VIII.
3. (uchylony)
4. Rodzice mają prawo do wnioskowania o dobór lub zmianę nauczyciela, któremu
dyrektor powierzył zadanie wychowawcy klasy.
5. Ustala się następujący tryb postępowania w powyższej sprawie:
1) do dyrektora szkoły kierowany jest umotywowany wniosek - podpisany przez
większość rodziców danej klasy - o przydzielenie określonemu
nauczycielowi wychowawstwa tej klasy;
2) wniosek powinien zawierać pozytywną opinię rady rodziców;
3) w ciągu 7 dni dyrektor ustosunkuje się do prośby rodziców i informuje ich o
swoim stanowisku;
4) w przypadku wniosku o zmianę wychowawcy danej klasy podpisanego przez
większość rodziców tej klasy i zawierającego również pozytywną opinię
Rady Rodziców:
a) dyrektor w ciągu 21 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające –
dokonuje oceny pracy nauczyciela,
b) przychylając się do wniosku, zezwala na warunkowe utrzymanie
dotychczasowego stanu (nie dłużej jednak niż 2 miesiące)
c) dokonuje zmiany wychowawcy w trybie natychmiastowym
d) odrzuca wniosek informując rodziców o swojej decyzji.
6. Nauczyciel wychowawca sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami.
Głównym zadaniem wychowawcy jest prowadzenie w powierzonej mu klasie
planowej pracy zmierzającej do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły,
przede wszystkim przez wytworzenie zwartego zespołu uczniowskiego,
świadomie współdziałającego z nauczycielami, wychowawcami w pracy nad
osiągnięciem jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu, a w
szczególności:
1) tworzy warunki do rozwoju uczniów i przygotowania do życia w zespole,
rodzinie, społeczeństwie;
2) rozwiązuje konflikty w zespole a także między wychowankami a
społecznością szkoły;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania
wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami
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4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)
18)
19)

20)

poprzez: wspólne analizowanie przyczyn, bieżącą kontrolę ocen,
organizowanie pomocy koleżeńskiej, kierowanie do zespołu wyrównawczego;
ściśle współpracuje z rodzicami informując ich o wynikach, problemach
klasowych zarówno w zakresie kształcenia jak i wychowania;
współdziała z pielęgniarką, pedagogiem szkolnym oraz Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla
swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia /dziennik,
arkusze ocen, świadectwa szkolne i inne zlecone przez dyrektora szkoły/;
współpracuje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów w sprawie działań
wychowawczych na dany rok szkolny;
ustala ocenę zachowania swoich wychowanków;
może ustanowić / przy współpracy z radą klasową i radą rodziców/ własne
formy nagradzania i motywowania wychowanków;
wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i
materialnych swoich wychowanków do rodziców, dyrekcji szkoły;
odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów
wychowawczych w swojej klasie;
odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich
wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno wychowawczej;
(uchylony)
dba o systematyczne uczęszczanie uczniów do szkoły poprzez: analizowanie
nieobecności, badanie przyczyn opuszczania zajęć i przekazywanie
informacji radzie pedagogicznej, dyrektorowi, rodzicom;
współdziała z bibliotekarzem poprzez analizowanie czytelnictwa swoich
wychowanków, współorganizowanie konkursów czytelniczych, wystawek
nowości;
kształtuje wzajemny stosunek między uczniami na zasadzie życzliwości
współdziałania, tolerancji poprzez organizowanie klasowych i między
klasowych spotkań koleżeńskich, uroczystości klasowych, wyjazdów;
organizuje dyżury uczniowskie w klasie;
stymuluje uczniów do udziału w pracach na rzecz szkoły i środowiska oraz
czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem tych prac;
wywiera wpływ na prawidłowe zachowanie się uczniów w szkole poprzez
analizę przyczyn niewłaściwego zachowania się oraz omawiania zasad
poprawnego zachowania się w szkole;
wdraża wychowanków do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny
otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza szkołą poprzez
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organizowanie spotkań, pogadanek z pielęgniarką, nauczycielem biologii
organizowania konkursów, gazetek o tematyce zdrowotnej;
21) usprawiedliwia nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych na podstawie
pisemnego lub telefonicznego oświadczenia rodziców, o ile rodzic nie
przesłał usprawiedliwienia ze swojego konta na dzienniku elektronicznym,
zaświadczenie lekarskie nie obowiązuje;
22) (uchylony)
7. Wychowawca ustala na początku każdego roku szkolnego treść, formy swojej
działalności wychowawczej. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziału
powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków
środowiskowych szkoły.
8. W klasach, w których przydzielono godziny do dyspozycji wychowawcy
klasowego należy tematykę zajęć na tych godzinach wiązać z całokształtem
pracy wychowawczej w szkole.
9. Ustala się minimalną częstotliwość kontaktów wychowawczych z rodzicami na:
1) cztery w roku /wywiadówki/;
2) w zależności od zaistniałej sytuacji indywidualne spotkania z rodzicami.
10. Wychowawca klas młodszych ponadto:
1) włącza swoich wychowanków do działań wychowawczych szkoły stosownie
do ich wieku i zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych;
2) przygotowuje uczniów klasy pierwszej do ślubowania na ucznia, które
odbywać się będzie razem z akademią z okazji Dnia Edukacji;
3) (uchylony)
11. Początkujący nauczyciel - wychowawca może być powierzony opiece
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. W szczególności opiekunem
może być nauczyciel mianowany i dyplomowany zajmujący stanowisko
kierownicze. Koordynatorem działań jest dyrektor szkoły.
§ 27.
PSYCHOLOG I PEDAGOG
1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej
współpracuje z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Opatówku.
2. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej
zatrudnia pedagoga, do którego obowiązków należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie
przyczyn niepowodzeń szkolnych,
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2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z
wybitnymi
uzdolnieniami,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z
udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz
uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku
kształcenia,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom
realizującym indywidualny program lub tok nauki,
9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły i jego ewaluacji,
10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,
12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatówku i
poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,
13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
opiekuńczo-wychowawczymi.
§ 28.
LOGOPEDA
1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej
zatrudnia logopedę, do którego obowiązków należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w
celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz ich poziomu językowego;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów;
3) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie
stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu
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indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
6) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego
szkoły i jego ewaluacji.
§ 29.
NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO
1. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego wypełnia wyznaczony przez
dyrektora szkoły nauczyciel, posiadający w tym zakresie niezbędne
kwalifikacje.
2. Do zadań nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) (uchylony)
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez
szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami /wychowawcami, pedagogiem/
w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz w celu opracowania programu
realizacji doradztwa zawodowego;
6) wspieranie
nauczycieli
i
innych
specjalistów
w
udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
7) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
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ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAGRODY I KARY
§ 30.
REKRUTACJA UCZNIÓW
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Rekrutacja uczniów.
1) nabór do klasy pierwszej na dany rok szkolny prowadzony jest w terminie i na
zasadach określonych przez organ prowadzący;
2) o terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają wcześniej poinformowani;
3) do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci,
które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im
obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę
na wcześniejsze przyjęcie do szkoły;
4) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku
kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia
szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;
5) do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie
szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku „Zgłoszenia
dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły”, tj.
a) wsi należących do Gminy Godziesze Wielkie: Wola Droszewska,
Zadowice, Krzemionka, Kąpie, Kakawa Kolonia”
6) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w
przypadku, gdy dysponuje ona jeszcze wolnymi miejscami, na podstawie
wypełnionego przez rodziców dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do
szkoły spoza obwodu”, dziecko przyjęte spoza obwodu nie może
spowodować otwarcia nowej klasy;
7) w sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów
klasowych, decyzję podejmuje dyrektor szkoły po uwzględnieniu kryterium
wiekowego dzieci;
8) do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
zobowiązani są jego rodzice;
9) druki: „Zgłoszenie dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do
szkoły spoza obwodu szkoły” można dostać w sekretariatach szkół oraz
pobrać ze strony internetowej Gminy Godziesze Wielkie lub ze strony
internetowej szkoły;
10) wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły;
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11) celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjną w składzie: przewodniczący – dyrektor, członkowie –
nauczyciele klas I – III (komisja składa się z minimum 3 osób)
a) szczegółowy tryb postępowania rekrutacyjnego, odwoławczego, terminy
rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych
określają przepisy ustawy Prawo oświatowe i organ prowadzący,
b) komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria
zawarte w zasadach rekrutacji,
c) komisja ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje je do
publicznej wiadomości,
d) komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły,
12) o wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają
poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, lista dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole (spoza
obwodu);
13) przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie
do szkoły;
14) dziecko przybywające z zagranicy przyjmowane jest do szkoły na zasadach i
w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. Jeżeli
przyjęcie tego dziecka odbywa się w trakcie roku szkolnego o jego przyjęciu
decyduje dyrektor;
15) przyjmowanie uczniów z zagranicy oraz przechodzenie ucznia ze szkoły
publicznej, szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej czy
szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej tego
samego lub innego typu regulują odrębne przepisy.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:
1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu, zwolnione jest z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może odroczyć rozpoczęcie spełniania
obowiązku szkolnego przez dziecko o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
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6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, dyrektor szkoły może odroczyć (na wniosek rodziców)
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, nie
dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 9 lat. Wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat następnie można złożyć go ponownie w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 8 lat.
7. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie
przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
8. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny
klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu
części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem.(za wyjątkiem uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
§ 31.
1. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w
obwodzie szkoły należy do zadań dyrektora.
2. W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły
(spełniającego obowiązek szkolny) dyrektor szkoły jest zobowiązany do
poinformowania dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o
spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.
§ 32.
UCZNIOWIE SZKOŁY
1. Prawa i obowiązki ucznia
Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającymi
bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3) korzystania z pomocy materialnej z budżetu i środków pozabudżetowych;
4) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia
szkoły a także światopoglądowych i religijnych;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w
konkursach, olimpiadach, zawodach, kołach czy zespołach zainteresowań;
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7) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i
zachowania;
8) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności zgodnie z
WZO;
9) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
10) pisemnego odwołania się od oceny okresowej lub rocznej; tryb
postępowania regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, zgodnie z
którymi na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy
klas informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach okresowych czy
rocznych. W przypadku stopnia niedostatecznego wychowawca miesiąc
wcześniej informuje rodziców i ucznia na piśmie o przewidywanej ocenie.
Poświadczone przez rodziców informacje zbiera i przechowuje w swoich
dokumentach do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia;
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego
poprzez spotkania, rozmowy z pracownikami Poradni PsychologicznoPedagogicznej;
12) pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez: indywidualne konsultacje
lub grupowe, zespoły wyrównawcze, zespoły korekcyjno-kompensacyjne,
nauczanie indywidualne;
13) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru bibliotecznego;
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania
się w organizacjach działających w szkole;
15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach;
16) ochrony danych osobowych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów
psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód,
alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej.
2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka.
1) w przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Konwencji o
Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę do
dyrektora szkoły;
2) dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw ucznia, współpracuje
z wychowawcą;
3) w terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi dyrektor dokonuje oceny
zaistniałej sytuacji i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania
konfliktu, o czym powiadamia zainteresowane strony, powiadomienie
powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z zainteresowanych stron takiej
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formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od
niniejszego orzeczenia;
4) stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od
wydania orzeczenia przez dyrektora;
5) nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora na zasadach
określonych w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania
Administracyjnego.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły
oraz do:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu
szkoły;
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
3) przestrzeganiu zakazu opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć
szkolnych i przerw;
4) dbałość o własne zdrowie i higienę, o wspólne dobro, ład, porządek w szkole i
najbliższym otoczeniu;
5) wystrzegania się szkodliwych nałogów;
6) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych;
7) dbania o honor i tradycję szkoły;
8) szanowania symboli narodowych, właściwego zachowania się podczas
uroczystości;
9) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i
ludziom starszym;
10) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji szkoły, rady
pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
4. Obowiązki uczniów:
1) w zakresie uczęszczania na zajęcia edukacyjne:
uczeń ma obowiązek:
a) realizować obowiązek szkolny,
b) realizować ustalenia określone przez dyrektora szkoły dotyczące
organizacji pracy w zakresie tygodniowego planu zajęć obowiązkowych,
tygodniowego harmonogramu zajęć dydaktycznych, rozwijających
zainteresowania, uzupełniających braki, zajęć w świetlicy szkolnej, zajęć w
bibliotece szkolnej,
c) przestrzegać zakazu samowolnego opuszczania budynku szkoły przed
zakończeniem zajęć obowiązkowych lub dodatkowych bez wiedzy
wychowawcy, nauczyciela i rodziców,
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d) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia zorganizowane,
2) w zakresie należytego przygotowania się do zajęć oraz aktywnego w nich
udziału:
uczeń ma obowiązek:
a) systematycznie odrabiać zadania domowe,
b) korzystać z treści zawartych w podręcznikach i notatkach z lekcji,
c) uwzględniać wskazówki nauczycieli dotyczące umiejętności wykorzystania
informacji zawartych w podręcznikach,
d) współpracować z nauczycielami i uczniami w realizacji procesu
kształcenia,
e) systematycznie informować rodziców o swoich postępach w nauce,
f) brać aktywny udział w zajęciach edukacyjnych,
g) przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
h) uzupełniać braki wynikające z absencji,
i) starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń,
j) być zawsze przygotowanym do odpowiedzi lub pisemnego sprawdzianu
wiadomości z materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje, sprawdzianu
obejmującego większą zapowiedzianą partię materiału oraz prac
klasowych,
k) pracować samodzielnie podczas prac kontrolnych i zleconych prac
indywidualnych, tzn. nie spisywać, nie podpowiadać, nie ściągać,
l) pozyskiwać dodatkowe informacje związane z realizowanymi
zagadnieniami z poszczególnych przedmiotów, wykorzystując bazę
dydaktyczną szkoły (zasoby biblioteki, Internet, programy multimedialne
itp.),
3) w zakresie niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie
a) nie opuszczać samowolnie miejsca pracy,
b) nie rozmawiać na temat niezwiązany z lekcją,
c) nie komentować niestosownie działań nauczyciela i innych uczniów,
d) nie wnosić uwag niezwiązanych z tematyką zajęć,
e) nie otwierać okien bez wiedzy i pozwolenia nauczyciela,
f) nie używać wulgaryzmów,
g) nie wykazywać agresji,
h) stosować społecznie akceptowane formy grzecznościowe zgodnie
wymogami zawartymi w punkcie 7,
i) wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
j) respektować regulamin pracowni przedmiotowych,
k) o złym samopoczuciu niezwłocznie meldować prowadzącemu zajęcia,
l) przestrzegać zakazu samowolnego opuszczania lekcji,
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m)pamiętać o zasadzie, że zajęcia kończy nauczyciel,
4) w zakresie przedstawienia w określonym terminie pisemnego
usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie
oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie ich nieobecności:
obowiązują zasady:
a) nieobecności ucznia usprawiedliwiają jedynie jego rodzice, lub osoby
upoważnione przez rodziców, a w sytuacjach losowych inna upoważniona
osoba pełnoletnia,
b) usprawiedliwienia mają formę oświadczenia rodziców,
c) oświadczenie rodziców zawiera: datę nieobecności dziecka, uzasadnioną
konkretną przyczynę nieobecności oraz czytelny podpis rodziców,
d) usprawiedliwienie uczeń dostarcza wychowawcy w ciągu tygodnia po
ustaniu nieobecności,
e) pojedyncze nieobecności na pierwszych zajęciach w danym dniu muszą
być usprawiedliwione prze rodziców,
f) jeśli uczeń był wcześniej w szkole nie mogą być przez rodziców
usprawiedliwione ewentualne nieobecności na późniejszych godzinach, z
wyłączeniem przypadku, gdy uczeń został zwolniony przez rodzica lub
inną wyznaczoną osobę (jeśli rodzic wyrazi pisemną zgodę),
g) uczeń może być zwolniony z zajęć wyłącznie przez rodzica,
h) można zwolnić ucznia z zajęć na telefoniczną lub pisemną prośbę rodzica,
i) usprawiedliwienia mogą być dokonywane również poprzez dziennik
elektroniczny,
5) w zakresie stroju uczniowskiego
a) UBIÓR CODZIENNY
wymagania ogólne:
ubiór codzienny ucznia powinien być schludny, niewyzywający, dostosowany
do potrzeb i okoliczności:
 w doborze ubioru, fryzury, należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła
jest miejscem nauki i pracy
 uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki
 w szkole nie jest dozwolony makijaż, długie paznokcie, tipsy, malowane
paznokcie
 dziewczęta i chłopcy noszą fryzury skromne, naturalnego koloru
 dziewczęta mogą nosić bardzo małe kolczyki w uszach i bardzo małe
pierścionki
 chłopcom nie wolno nosić kolczyków
 na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić:
 ubiór zasłaniający tułów i biodra oraz dekolt i ramiona
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 odzież wykonaną z nieprzezroczystego materiału
 obuwie zmienne - obowiązuje lekkie obuwie sportowe lub inne na płaskim
obcasie, nie jest dozwolone noszenie butów na wysokiej podeszwie (typu
trapery i glany),
Uczniowie zobowiązani są do dostosowania własnego ubioru do niżej
wymienionych sytuacji.
b) UBIÓR GALOWY- w czasie uroczystości szkolnych (dotyczy zarówno
uczniów biorących udział i przygotowujących uroczystość) jak np.
rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto
Niepodległości, 3 Maja i inne uroczystości państwowe, Dzień Kobiet itp.,
pożegnanie absolwentów, zakończenie roku szkolnego obowiązuje
następujący strój:
dziewczęta:
 biała bluzka (bez wyraźnego dekoltu, długość poniżej bioder, rękaw
krótki lub długi),
 dodatki do bluzki - decyzję podejmuje nauczyciel przygotowujący
uroczystości,
 granatowa lub czarna spódnica, długość nie krótsza niż do kolan lub
długie spodnie (kolor ciemny),
chłopcy:
 biała koszula (może być krój polo),
 dodatki do koszuli - decyzję podejmuje nauczyciel przygotowujący
uroczystości,
 długie spodnie (kolor ciemny),
Powyższy opisany strój obowiązuje podczas wycieczek szkolnych do
teatru, filharmonii i opery.
c) w czasie egzaminu:
dziewczęta:
 garsonka w kolorze granatowym lub czarnym
 dozwolone obuwie wizytowe
lub
 biała bluzka ( bez wyraźnego dekoltu, długość - poniżej bioder, rękaw
krótki lub długi),
 granatowa lub czarna spódnica długość nie krótsza niż do kolan lub
długie spodnie (kolor ciemny),
 dozwolone obuwie użytkowe,
chłopcy:
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 biała koszula, koszula biała i ciemna kamizelka lub biała koszula i
marynarka, długie spodnie (kolor ciemny),
 nieobowiązkowo - do koszuli muszka lub krawat,
 dozwolone obuwie wizytowe.
d) w czasie trwania zajęć sportowych - obowiązuje strój wg zasad ustalonych
przez nauczyciela wychowania fizycznego, także w kwestii ozdób ciała
(kolczyki, pierścionki łańcuszki itp.),
e) w czasie dyskotek szkolnych:
 strój niewyzywający,
 dodatki dozwolone,
 dozwolony lekki makijaż,
6) w zakresie przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nie
używania telefonów komórkowych w czasie zajęć obowiązują zasady:
a) na terenie szkoły uczniów obowiązuje zakaz posiadania bez zezwolenia
środków technicznych rejestrujących dźwięk lub obraz: telefonów
komórkowych, odtwarzaczy MP3, MP4, palmtopów, discmanów,
dyktafonów, aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych z
możliwością nagrywania dźwięku lub obrazu itp. nie wymienionych w
statucie,
b) w wyjątkowych sytuacjach uczeń może posiadać na terenie szkoły telefon
komórkowy pod warunkiem, że rodzic poprosi o zgodę na dany dzień; w
tych przypadkach telefon może być używany przez ucznia w celu
komunikowania się z rodzicami ucznia tylko w czasie przerw
międzylekcyjnych lub po zakończonych zajęciach,
c) za wyjątkową sytuację uważa się:
 przypadki losowe w rodzinie,
 kończenie zajęć dodatkowych w godzinach późniejszych niż odwozy
(dotyczy uczniów dojeżdżających),
 dyskoteki, zabawy szkolne i inne imprezy,
d) w przypadku przewlekłych chorób lub długotrwałych schorzeń ucznia,
rodzic lub w obecności wychowawcy może złożyć umotywowaną pisemną
prośbę o posiadanie przez ucznia na terenie szkoły telefonu przez dłuższy
czas
e) na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz fotografowania,
filmowania i utrwalania dźwięków
f) uczeń może posiadać urządzenie odtwarzające dźwięk lub obraz tylko i
wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego proces dydaktyczny (nagrane
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słuchowisko, film, reklama itp.) uczeń może korzystać z tego urządzenia
tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia
g) w przypadku nie przestrzegania w/w przepisów nauczyciel zatrzymuje
urządzenie elektroniczne do czasu zgłoszenia się rodzica i wpisuje uwagę
do zeszytu zgodnie z zasadami WZO zachowania,
7) w zakresie właściwego zwracania się do nauczyciela i innych pracowników
szkoły oraz pozostałych uczniów
a) uczeń szkoły jest zobowiązany do przestrzegania zasad kultury osobistej,
okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i innym
uczniom,
b) uczeń wita się i żegna z nauczycielami, pracownikami szkoły stojąc i nie
trzymając rąk w kieszeniach,
c) zwracanie się uczniów do nauczyciela:
na zajęciach edukacyjnych:
 uczeń zabiera głos na zajęciach tylko na tematy związane z
realizowanymi treściami oraz w szczególnych przypadkach dotyczących
złego stanu zdrowia, np. bólu brzucha, głowy, itp.,
 chcąc zabrać głos sygnalizuje to podniesieniem ręki i oczekuje na
udzielenie mu pozwolenie przez nauczyciela,
 stojąc, zwraca się do nauczyciela, używa zwrotów grzecznościowych „
proszę pani, proszę pana, proszę księdza, proszę, dziękuję,
przepraszam”, itp., a ton jego głosu wyraża szacunek,
 nie przerywa wypowiedzi nauczyciela,
 nie kwestionuje uwag nauczyciela dotyczących jego zachowania,
na przerwach:
 uczeń, przechodząc obok nauczyciela mówi „ dzień dobry” lub wygłasza
inną akceptowaną w tej sytuacji formułę powitania,
 siedzący uczeń wstaje, gdy podchodzi do niego nauczyciel,
 uczeń rozmawiający z nauczycielem nie trzyma rąk w kieszeni, stoi
wyprostowany, nie mówi podniesionym głosem, nie używa
wulgaryzmów i niewłaściwych zwrotów,
 uczeń stosuje się do poleceń dotyczących: zachowania na przerwie,
utrzymania czystości na korytarzach, estetycznego spożywania posiłków,
itp.,
poza szkołą:
 uczeń mówi „dzień dobry” nauczycielom i osobom, które zna lub kłania
się, lekko pochylając głowę, okazując przy tym należyty szacunek
d) zwracanie się uczniów do innych pracowników szkoły:
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5.

6.
7.

8.

 uczeń nie przechodzi obojętnie wobec pracowników szkoły, pozdrawia
ich, mówiąc „dzień dobry” lub kłania się,
 uczeń stosuje się do próśb i uwag pracowników obsługi szkoły,
 odnosi się do nich używając zwrotów grzecznościowych „proszę,
dziękuję, przepraszam” i innych, nie podnosi głosu podczas rozmowy,
e) zwracanie się uczniów do uczniów:
 uczniowie witają się, używając zwrotów „ cześć”, „witaj”, itp., przy
powitaniu mogą podać dłoń,
 uczniowie nie używają wulgaryzmów i obraźliwych sformułowań
uderzających ich godność, nie wyśmiewają się z innych,
 uczniowie nie wykonują wulgarnych gestów,
 uczniowie, rozmawiając i dyskutując, nie podnoszą głosu, nie przerywają
wypowiedzi, nie krzyczą, szanują swojego rozmówce,
 uczniowie nie używają złośliwych pseudonimów,
f) uczeń pracuje nad własnym charakterem, przestrzega ogólnie przyjętych
norm dobrego wychowania, stara się nie popełniać błędów językowych.
Uczniowie klas I-IV oraz V-VIII, gdy droga ich do szkoły przekracza
odpowiednio 3 km i 4 km, maja prawo do bezpłatnego transportu i opieki lub
zwrotu kosztów biletu miesięcznego z funduszu Urzędu Gminy w Godzieszach.
Organ prowadzący może wyrazić zgodę na dowożenie uczniów, których droga
do szkoły jest krótsza niż przewidziana w Ustawie.
Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
1) szczególne osiągnięcia w nauce;
2) aktywny udział w życiu szkoły;
3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach,
konkursach i zawodach sportowych;
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole np. za dzielność
i odwagę
Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy;
2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców;
3) pochwałę ustną dyrektora szkoły;
4) dyplom uznania;
5) stypendium;
6) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski np.
książkę, upominek;
7) świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV - VIII;
8) list pochwalny skierowany do rodziców;
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9) publikację osiągnięć ucznia za zgodą rodziców na stronie internetowej
szkoły.
9. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody:
1) o przyznanej nagrodzie dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia;
2) uczeń lub jego rodzice mogą w formie pisemnej wnieść zastrzeżenia do
dyrektora szkoły do przyznanej nagrody w terminie 3 dni od jej przyznania;
3) zastrzeżenia rozpatruje zespół w składzie:
a) dyrektor szkoły- jako przewodniczący,
b) wychowawca klasy,
c) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
4) zespół podejmuje decyzję o przyjęciu lub oddaleniu zastrzeżeń po rozmowie
z zainteresowaną osobą;
5) tak podjęta decyzja jest ostateczna, a o jej wyniku rodzic nagrodzonego
ucznia jest informowany pisemnie.
10. Jeżeli uczeń naszej szkoły:
1) prezentuje postawę aspołeczną;
2) dopuszcza się kradzieży;
3) demoralizuje innych;
4) umyślnie powoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi;
5) wchodzi w kolizję z prawem ;
6) narusza zasady współżycia,
może otrzymać jedną z wymienionych kar:
a) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem udzielone przez
wychowawcę,
b) upomnienie wychowawcy wobec klasy,
c) naganę udzieloną przez wychowawcę,
d) upomnienie lub naganę dyrektora;
e) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
f) w razie powtarzających się wykroczeń ograniczenie niektórych uprawnień,
jak np.: zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych o charakterze
rozrywkowym, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące,
g) przeniesienie do innej szkoły po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora
tamtejszej szkoły.
11. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie
ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły po wyczerpaniu kar
przewidzianych w Statucie.
12. Szkoła informuje rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze czy
przyznanej nagrodzie.
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13. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Mogą być
zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a
istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu
wychowawczego.
14. Uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu wręcza się nagrody w dniu
ukończenia zajęć lekcyjnych.
15. Rada pedagogiczna przyznaje uczniowi miano „wzorowego ucznia”, który
uzyskał w klasie IV–VIII wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania i
średnią ocen przynajmniej 4,75.
16. Tryb odwołania się od kary:
1) uczeń w ciągu trzech dni od poinformowania go o karze może odwołać się
poprzez samorząd uczniowski lub radę pedagogiczną od decyzji
nakładającej karę do dyrektora szkoły;
2) dyrektor po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego lub rady
pedagogicznej może uwzględnić zasadność odwołania;
3) nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest
równoznaczne z jego uwzględnieniem;
4) dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie się ucznia w
dłuższym okresie /6 miesięcy/ może uznać karę za niebyłą.
§ 33.
POMOC MATERIALNA
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie Gminy Godziesze
Wielkie.
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby:
1) zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji;
2) umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia;
3) wspierać edukację zdolnych uczniów.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
stypendium MEN).
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze
socjalnym jak i motywacyjnym.
5. Stypendium szkolne może otrzymać 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

62

funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna.
6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole, w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
zakupu materiałów edukacyjnych.
7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia
pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie
stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.
8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.
9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do
ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie
dłuższy niż 10 miesięcy.
11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne
stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem
art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.
12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w
przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia
losowego.
13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w
formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do
roku.
14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e ust. 3
ustawy o systemie oświaty.
15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od
wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
16. Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w którym określa się w
szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji
materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu;
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb
uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia
losowego.
Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do
prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który
uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co
najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w
okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III
szkoły podstawowej oraz uczniom oddziału klasy IV szkoły podstawowej do
ukończenia pierwszego okresu nauki.
Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III
szkoły podstawowej.
Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa
w ust.18.
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel.
Stypendium MEN może zostać przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej
uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
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ROZDZIAŁ VII
WOLONTARIAT SZKOLNY
§ 34.
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU WOLONTARIATU
1. Prawo oświatowe umożliwia samorządowi uczniowskiemu w porozumieniu
z dyrektorem szkoły podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.
2. Funkcję opiekuna szkolnego wolontariatu pełnią:
1) opiekun samorządu uczniowskiego;
2) nauczyciel katecheta.
3. Samorząd uczniowski wybiera ze swojego składu radę wolontariatu. Strukturę
rady wolontariatu i jej kompetencje ustala w regulaminie.
4. Wytyczne dotyczące działalności rady:
1) skład rady wolontariatu ogranicza się do członków samorządu
uczniowskiego – dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców nie mają
kompetencji do wypowiadania się w imieniu samorządu;
2) rada koordynuje zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez:
diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy
w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach
do realizacji.
§ 35.
STANDARDY REALIZACJI WOLONTARIATU W SZKOLE
1. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Wolontariusz powinien
posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednio do powierzanych mu
zadań i obowiązków.
2. Warunki do działania wolontariuszy w szkole zapewnia dyrektor.
3. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń. Przepisy nie określają wieku
wolontariuszy, jednak przyjmuje się, że nie powinni oni mieć mniej niż 13 lat,
małoletni bowiem, którzy nie ukończyli jeszcze 13. roku życia, nie ponoszą
odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 426 Kodeksu cywilnego).
4. Od osób poniżej osiemnastego roku życia wymagana jest zgoda rodzica na
uczestnictwo w działalności wolontaryjnej.
5. Wolontariusz podpisuje deklarację, w której zobowiązuje się do tego, że będzie
1) pomagał najlepiej, jak potrafi;
2) uczył się i realizował ideę współpracy;
3) otwarcie komunikował swoje spostrzeżenia i wątpliwości;
4) odpowiedzialnie wykonywał powierzone mu zadania;
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poszerzał swoją wiedzę i umiejętności, by działać lepiej;
korzystał z okazji do nauki;
otwarcie przyjmował nowe pomysły i szukał własnych rozwiązań;
unikał krytyki i traktował innych z szacunkiem;
pracował systematycznie i wytrwale;
uczestniczył w spotkaniach grupy wolontaryjnej;
uprzedzał o swojej nieobecności;
starał się być jak najlepszym wolontariuszem (na podstawie:
wolontariat.org.pl).
6. Wolontariusz zawiera porozumienie ze szkołą, w którym znajduje się opis
powierzonych zadań, obowiązków, sposobu ich wykonywania, informacja o
prawach przysługujących wolontariuszowi. Porozumienie jest formą kontraktu
zawieranego z uczniem, który staje się odpowiedzialny za rzetelne
wykonywanie zadań, a stawiane mu wymagania, zakładające jednoczesne
wsparcie ze strony wychowawcy, dają okazję do pracy nad sobą. Podpisanie
porozumienia z wolontariuszem zależy od rodzaju podejmowanych inicjatyw.
Jest obowiązkowe, jeśli zobowiązanie wolontariusza trwa lub jest zaplanowane
na dłużej niż 30 dni.
7. Za pracę w wolontariacie szkolnym wolontariusz otrzymuje:
1) zaświadczenie;
2) pochwałę koordynatora z wpisem do dziennika;
3) pochwałę dyrektora szkoły;
4) powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań;
5) list gratulacyjny do rodziców.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

§ 36.
CEL PRACY WOLONTARIUSZY SZKOLNYCH
1. Cel wolontariatu szkolnego jest ściśle związany z:
1) zapotrzebowaniem na wsparcie wolontaryjne w społeczności lokalnej, w
której znajduje się szkoła;
2) możliwością realizacji wolontariatu, zależną od poziomu kompetencji i
wieku uczniów.
2. Dostosowuje się poziom trudności zadań do wieku, dojrzałości i kwalifikacji
młodych wolontariuszy.
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§ 37.
POZYSKIWANIE WOLONTARIUSZY
1. Podstawowym sposobem pozyskiwania wolontariuszy jest skorzystanie
z rekomendacji nauczycieli, rodziców lub pracowników szkoły oraz
przyjmowanie osób chętnych i zainteresowanych oferowanym działaniem.
§ 38.
PRZYGOTOWANIE WOLONTARIUSZY DO PRACY
1. Przystąpienie uczniów do pracy w wolontariacie poprzedza ich stosowne
przygotowanie poprzez:
1) identyfikację zainteresowań i umiejętności;
2) refleksję nad indywidualną motywacją do pracy;
3) szkolenie dające niezbędną wiedzę i kompetencje.
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ROZDZIAŁ VIII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW
§ 39.
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
1. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi
informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o
postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia.
3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do:

68

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole
programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole
programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania
przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz
obowiązków określonych w statucie szkoły.
§ 40.
INFORMOWANIE RODZICÓW
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców 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;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje
uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 41.
DOSTOSOWANIE
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
ORAZ
ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ
1. Nauczyciel jest obowiązany:
1) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych;
2) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na
podstawie tego orzeczenia,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni
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2.

3.

4.

5.

6.

specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust.
11 ustawy Prawo oświatowe), o specyficznych trudnościach w uczeniu się
lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni
specjalistycznej), wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na
podstawie tej opinii,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii,, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit
a, b i c, 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
zatrudnionych
w szkole,
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego- na podstawie tej opinii.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:
1) z realizacji zajęć komputerowych, informatyki lub wychowania fizycznego
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
2) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki, zajęć
komputerowych lub wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego
etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego- na
podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (poradni
specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 może również nastąpić w przypadku
ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o
potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”, „zwolniona” .
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§ 42.
OCENY SZKOLNE
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
§ 43.
OCENIANIE BIEŻĄCE, ŚRÓDROCZNE I ROCZNE
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi
dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Ustala się dwa okresy roku szkolnego. Pierwszy okres zawsze kończy się
w ostatnim dniu nauki w styczniu niezależnie od terminu ferii zimowych.
3. Podsumowanie zajęć edukacyjnych odbywać się będzie na zakończenie I
okresu w styczniu oraz w czerwcu na zakończenie roku szkolnego.
4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
7. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie
programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej.
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§ 44.
SKALA OCEN
1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej
skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1.
2. Przy pracach klasowych, sprawdzianach, testach punktowych stosuje się
przelicznik procentowy ustalony przez radę pedagogiczną:
do 29%
ocena niedostateczna
30% - 49%
ocena dopuszczająca
50% - 70%
ocena dostateczna
71% - 90%
ocena dobra
91% - 97%
ocena bardzo dobra
98% - 100% ocena celująca
3. Kryteria wymagań na daną ocenę ustalają nauczyciele poszczególnych
przedmiotów.
4. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) z zajęć
edukacyjnych i ocena zachowania jest jedną oceną opisową z zastrzeżeniem
ust. 1.
5. 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.
6. Ocenę z religii (etyki) wystawia się zgodnie ze skalą, o której mowa w ust. 1.
7. Nauczyciel może wystawić przy ocenie bieżącej „+” jeśli uczeń zbliżył się
do górnej granicy skali punktów przewidzianych na daną ocenę.
8. Uczeń otrzymuje przy ocenie bieżącej „–” jeśli osiągnął dolną granicę punktów
przewidzianych na daną ocenę. Plus stanowi 50%, a minus 25% oceny
bieżącej.
9. Oceny śródroczne i roczne są wystawiane wg skali bez możliwości
zastosowania plusów (+) i minusów (–).
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10. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za aktywność,
zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób
przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez
Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów.
11. Uczniowi przysługują „nieprzygotowania” (NP) bez podania przyczyny
z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki,
sprawdziany/oddanie
wytworów
pracy
ucznia.
Uczeń
zgłasza
nieprzygotowanie (NP) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają
Przedmiotowe Zasady Oceniania.
§ 44a
ŚREDNIA WAŻONA
1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/końcoworocznej z następujących
przedmiotów: język polski, język angielski, język rosyjski, język niemiecki,
historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, przyroda, chemia, biologia,
geografia, fizyka, informatyka, technika, muzyka, plastyka, w-f, edukacja dla
bezpieczeństwa, religia jest średnia ważona z uzyskanych ocen cząstkowych.
2. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę. Uczeń
na II etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić
średnią ważoną z otrzymanych ocen.
3. Średnia ważona w przeciwieństwie do arytmetycznej uwzględnia fakt, że nie
każda ocena ma taka sama wagę, dlatego jest bardziej obiektywna
i sprawiedliwa. Najistotniejszy wpływ na ocenę śródroczą i końcoworoczną ma
ocena za samodzielną pracę na lekcji: pisanie sprawdzianów i zadań klasowych.
Zatem system ten pozwala w sposób jednoznaczny wystawić ocenę śródroczną
i końcoworoczną.
4. Przyjęcie w szkole WZO opartego na ocenianiu uczniów w kategoriach wagi
wystawianej oceny ma na celu:
1) ujednolicenie zasad oceniania,
2) podwyższenie jakości oceniania,
3) motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy,
4) wzięcie odpowiedzialności przez ucznia za swoje postępy w nauce.
§ 44b
SYSTEM LICZENIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ, WYSTAWIANIA OCENY
SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
1. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając
jej wagę, (obowiązuje trójstopniowa wartość wag – od 1 do 3) w hierarchii
ocen.
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2. Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej
ważonej ocen cząstkowych wg następującego schematu:
Średnia ważona
Ocena śródroczna
Powyżej 5,51
celujący
4,51 do 5,50
bardzo dobry
3,51 do 4,50
dobry
2,51 do 3,50
dostateczny
1,51 do 2,50
dopuszczający
Poniżej 1,51
niedostateczny
3. Formy aktywności i ich waga
Formy aktywności

Waga

3

2

1

























Sprawdzian całoroczny
Praca klasowa
Sprawdzian
Wyróżniająca się aktywność artystyczna
Tytuł laureata w konkursie międzyszkolnym,
wojewódzkim
Kartkówka
Odpowiedź ustna
Praca twórcza
Dyktando
Recytacja
Realizacja i prezentacja projektu
Wygrana w szkolnym konkursie
Reprezentowanie szkoły w wydarzeniach
pozaszkolnych
Praca na lekcji
Praca w grupie
Technika czytania
Zadanie domowe
Zadanie dodatkowe
Aktywność
Systematyczność
Zeszyty przedmiotowe
Zeszyty ćwiczeń
Udział w konkursie szkolnym,
międzyszkolnym, wojewódzkim

Kolor zapisu w
dzienniku

czerwony

niebieski

czarny
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4. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„
przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:
Ocena
Wartość
6,0
6 (cel)
5,75
6- (cel-)
5,5
5+ (bdb+)
5,0
5 (bdb)
4,75
5- (bdb-)
4,5
4+ (db+)
4,0
4 (db)
3,75
4- (db-)
3,5
3+ (dst+)
3,0
3 (dst)
2,75
3- (dst-)
2,5
2+ (dop+)
2,0
2 (dop)
1,75
2- (dop-)
1,5
1+ (ndst+)
1,0
1 (ndst)
1) Wzór obliczania średniej ważonej
a) Przykład 1
waga 3 oceny: 4+, 3+, 4 ,3, 4
waga 2 oceny: 5, 4, 4+, 1, 2+, 3
waga 1 oceny: 5, 5, 4, 4, 3+
[(4,5+3,5+4+3+4)•3+(5+4+4,5+1+2,5+3)•2+(5+5+4+4+3,5)•1] :(5•3+6•2+5•1)
= (19•3+20•2+21,5•1) : (15+12+5) = 118,5 : 32 = 3,703 co daje nam ocenę
DOBRĄ
b) Przykład 2
waga 3 oceny: 5, 5, 4+, 5, 4
waga 2 oceny: 4, 4, 5, 5, 4+
waga 1 oceny: 5, 5, 5, 5, 5, 4+
[(5+5+4,5+5+4)•3+(4+4+5+5+4,5)•2+(5+5+5+5+5+4,5)•1] : (5•3+5•2+6•1) =
(23,5•3+22,5•2+29,5•1) : (15+10+6) = 145 : 31 = 4,677 co daje nam ocenę
BARDZO DOBRĄ
5. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi.
6. Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma
możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z
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określonej części materiału lub wykonania jednorazowego zadania
dodatkowego.
7. Jeżeli uczeń opuścił obowiązkową pracę klasową, sprawdzian, test, kartkówkę
(nieobecność usprawiedliwiona), to powinien napisać ją w wyznaczonym przez
nauczyciela terminie.
1) Nieobecność odnotowana jest jako „0” w tej kategorii w dniu pisania
pracy pisemnej. „0” nie jest oceną, jedynie informacją dla nauczyciela i
rodzica o nieobecności ucznia na sprawdzianie. Po przystąpieniu ucznia
do pisania zaległej pracy pisemnej w miejscu „0” nauczyciel wpisuje
otrzymaną ocenę. Jeżeli uczeń unika pisania sprawdzianu w ustalonym z
nauczycielem terminie, nauczyciel może zobowiązać go do napisania tej
pracy (lub odpowiedzi ustnej) na kolejnych zajęciach z danego
przedmiotu.
8. Uczeń może poprawić ocenę z prac pisemnych oraz z innych obszarów
aktywności w uzgodnionym z nauczycielem terminie. Ocena uzyskana w
drugim terminie jest sumowana z oceną uzyskaną w pierwszym terminie,
wówczas oblicza się średnią arytmetyczną. Obie oceny są ważne.
9. Ocena końcoworoczna jest obliczana jako średnia ważona z ocen cząstkowych
z całego roku.
10.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są pełne (bez + i -).
§ 44c
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW I ETAPU EDUKACYJNEGO
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów klas od I do III
formułowane są w sposób opisowy z wyjątkiem religii.
2. Ocenianie bieżące uczniów klas od I do III dokonywane jest w formie:
1) słownej oceny motywującej do aktywności i wysiłku;
2) pisemnej informacji wpisanej do zeszytu ucznia na temat poprawności
wykonania zadania;
3) oceny bieżącej polegającej na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w
formie stopni, którym przypisane są opisy:
a) 6 – wzorowo - otrzymuje uczeń, który samodzielnie, bezbłędnie, biegle
w określonym czasie wykonuje czynności związane z treściami objętymi
PROGRAMEM NAUCZANIA dopuszczonym do użytku szkolnego;
b) 5 – bardzo dobrze - otrzymuje uczeń, który samodzielnie, bezbłędnie, ale
w swoim czasie wykonuje czynności związane z treściami objętymi
PROGRAMEM NAUCZANIA dopuszczonym do użytku szkolnego;
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c) 4 – dobrze - otrzymuje uczeń, który samodzielnie, ale z niewielkimi
błędami wykonuje czynności związane z treściami objętymi
PROGRAMEM NAUCZANIA dopuszczonym do użytku szkolnego;
d) 3 – przeciętnie - otrzymuje uczeń, który pod kierunkiem nauczyciela
wykonuje czynności związane z treściami objętymi PROGRAMEM
NAUCZANIA dopuszczonym do użytku szkolnego;
e) 2 – poniżej przeciętnej - otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela
wykonuje czynności związane z treściami objętymi PROGRAMEM
NAUCZANIA dopuszczonym do użytku szkolnego;
f) 1 – niewłaściwie - otrzymuje uczeń, który mimo pomocy nauczyciela nie
wykonuje czynności związanych z treściami objętymi PROGRAMEM
NAUCZANIA dopuszczonym do użytku szkolnego oraz poprzez
komentarz, oceny werbalne, znaczki, karty obserwacji.
3. Ocena opisowa obejmuje:
1) mówienie;
2) czytanie;
3) pisanie;
4) gramatykę i ortografię;
5) stosunek ucznia do zajęć artystycznych;
6) podstawowe umiejętności z edukacji matematycznej;
7) sprawność rachunkową;
8) rozwiązywanie zadań tekstowych;
9) geometrię;
10) orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym;
11) sprawność fizyczną.
4. Przy opisowym ocenianiu uwzględnia się:
1) znajomość faktów i pojęć, stopień opanowania kompetencji i wiadomości;
2) umiejętność samooceny;
3) umiejętność interpretacji;
4) wytrwałość i zaangażowanie;
5) umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych;
6) umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach nowych;
7) tempo przyswajania wiedzy;
8) umiejętność pracy w grupie;
9) postawę ucznia i jego zachowania emocjonalne;
10) predyspozycje ucznia, jego indywidualne cechy osobowe.
5. Ocena półroczna klasyfikacyjna jest wynikiem półrocznego obserwowania
rozwoju dziecka, może być opisem – wypracowaniem, wypełnieniem karty
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obserwacji lub ustnym opisem. Adresatem jej jest uczeń, rodzic (prawny
opiekun) lub nauczyciele uczący i pedagog.
1) Ocena ta zawiera zalecenia do dalszej pracy w zakresie edukacji i
zachowania;
2) Ocena klasyfikacyjna roczna, której adresatem jest rodzic (prawny opiekun),
podana jest w formie opisowej;
3) Ocena zachowania jest oceną opisową.
§ 44 d
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW II ETAPU EDUKACYJNEGO
1. Ocenianie osiągnięć ucznia szkoły, począwszy od IV klasy Szkoły
Podstawowej, odbywa się na podstawie wymagań edukacyjnych na poziomie
podstawowym.
2. Wymagania edukacyjne formułują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
3. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne roczne uczniów klas od
IV do VIII Szkoły Podstawowej, ustala się zgodnie z zasadami określonymi
w Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, zwanych dalej PZO.
4. W dzienniku lekcyjnym stosuje się następujące symbole informujące o
postępach ucznia:
1) np – nieprzygotowanie do zajęć;
2) – brak zadania;
5. Uczeń musi zaliczyć obowiązkowe prace zgodnie z PZO.
6. Nauczyciel może przyjąć w przedmiotowych zasadach oceniania, zwanym
dalej „PZO”, dodatkowe symbole określające poziom realizacji wymagań
edukacyjnych przez ucznia. Nauczyciel określa w dzienniku elektronicznym
znaczenie używanych przez siebie symboli.
7. W PZO nauczyciel określa formy aktywności ucznia, które będą oceniane i
wyróżnia te, które są obowiązkowe dla wszystkich uczniów oraz takie, które
uczeń może podejmować dobrowolnie.
8. Opracowane PZO nauczyciel przedstawia Dyrektorowi do dnia 15 września.
§ 45.
KRYTERIA OCENIANIA
1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł pełną wiedzę i umiejętności w ramach podstawy programowej
przedmiotu danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
oraz
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b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania o
wysokim stopniu trudności lub
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych kwalifikujących się do finałów na szczeblu
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia,
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określany programem nauczania
przedmiotu w danej klasie oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem, potrafi
stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
nowych sytuacjach,
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w
danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania
zawarte w podstawie programowej oraz
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie
typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w
danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w
podstawie programowej oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o
średnim stopniu trudności,
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych
w programie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez
ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w dalszej nauce,
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie
nauczanego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu oraz
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.
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2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na
rzecz kultury fizycznej.
§ 46.
1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad
wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli
prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.
3. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków.
§ 47.
INFORMACJA ZWROTNA
1. Uczeń powinien zostać zapoznany z oceną ustną i jej motywacją po udzieleniu
odpowiedzi.
2. Prace klasowe powinny zawierać komentarz do oceny- sprawdziany i kartkówki
– komentarz ustny.
3. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek
1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga
poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
2) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
4. Czas oddania sprawdzonych kartkówek – do 1 tygodnia od daty pisania,
pozostałych prac pisemnych to 2 tygodnie od daty pisania.
5. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów (z
wyjątkiem kartkówek) do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku
szkolnym tj. 31 sierpnia
6. Rodzice winni być informowani o ocenach na spotkaniach indywidualnych i
klasowych
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6a.Rodzice mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania
ocen i frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły,
wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły.
7. Rodzice mają możliwość wglądu do prac pisemnych (z wyjątkiem kartkówek).
Nauczyciel ma obowiązek udostępnić rodzicom sprawdzone i ocenione bieżące
prace pisemne. Wgląd w pracę odbywa się na prośbę rodzica, wyłącznie na
terenie szkoły.
8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu również
dokumentację dotyczącą:
1) egzaminu klasyfikacyjnego;
2) egzaminu poprawkowego;
3) zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej lub
4) inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
9. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której
mowa w ust. 8 odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły,
który należy złożyć w sekretariacie szkoły.
10. Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi
udostępnienie uczniowi dokumentacji. Dokumentacja udostępniana jest w
obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego nauczyciela.
11. Udostępnianie do wglądu dokumentacji, o której mowa w ust. 8 odbywa się nie
później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.
§ 48.
SYSTEMATYCZNOŚĆ I HIGIENA PRACY
1. Uczeń powinien być oceniany 3-5 razy w okresie w zależności od ustaleń
nauczyciela przedmiotu.
2. Prace klasowe realizowane będą zgodnie z programem nauczania
poszczególnych przedmiotów.
3. Po skończonym dziale programowym może nastąpić ustne lub pisemne
sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.
4. Prac klasowych i sprawdzianów nie powinno być więcej niż trzy w tygodniu.
5. Prace klasowe i sprawdziany winny być zapowiadane i wpisane do dziennika
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Uczeń ma prawo do różnych form oceniania wiadomości:
1) odpowiedzi ustne z bieżącego materiału;
2) odpowiedzi pisemne w formie kartkówek – praca sprawdzająca wiadomości
i umiejętności ucznia zdobyte i ćwiczone na maksymalnie 3 jednostkach
lekcyjnych bezpośrednio poprzedzających kartkówkę, trwająca nie dłużej niż
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20 minut. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadać kartkówki. Oceny
z kartkówki nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej;
3) odpowiedzi pisemne w formie pracy klasowej bądź sprawdzianu
(całogodzinna lub dwugodzinna samodzielna praca ucznia przyjmująca formę
testu, wypracowania, zadań otwartych, itp.). Jeżeli uczeń nie napisał
z przyczyn losowych pracy klasowej bądź sprawdzianu, zobowiązany jest do
napisania jej w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem przedmiotu, przy
czym indywidualne przypadki losowe rozpatruje się odrębnie;
4) aktywność na lekcji (np.: udział w dyskusji, angażowanie się w zajęcia,
planowanie i organizowanie własnej pracy, współpraca w zespole i pełnione
w nim role), aktywność poza lekcjami;
5) prace domowe mogą przyjmować formę pisemną lub ustną i obejmują
również systematyczne prowadzenie zeszytów. Przy ocenianiu pracy
domowej bierze się pod uwagę:
a) jakość,
b) staranność – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy nieczytelnej,
c) dokładność,
d) terminowość – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy oddanej po
wyznaczonym terminie,
e) zeszyt przedmiotowy,
6) testy ponadprzedmiotowe (np. egzaminy próbne) – zadania sprawdzające
wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej.
§ 49.
MOŻLIWOŚĆ POPRAWIANIA OCENY
1. Jeżeli 50 % uczniów nie opanowało określonej partii materiału, należy ją
powtórzyć.
2. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych.
3. Warunki poprawy ocen bieżących ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
W przypadku ocen poprawianych, nauczyciel bierze pod uwagę stopień
pierwszy i stopień poprawiony.
§ 50.
AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW
1. Sposoby aktywizowania uczniów:
1) Uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
2) Pochwała ustna lub pisemna,
3) Dobór odpowiednich metod pracy,
4) Stosowanie różnorodnych pomocy i środków dydaktycznych.
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§ 51.
DOKUMENTOWANIE POSTĘPÓW I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
1. Zapis ocen w dzienniku elektronicznym, zeszytach przedmiotowych i
teczkach/zeszytach prac klasowych.
2. Świadectwa.
3. Arkusze ocen.
4. W klasach I-III stosowana jest ocena opisowa, której zasady określają
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
§ 52. (uchylony)
§ 53.
ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW
1. Ocenę zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną,
roczną i końcową ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
2. Oceny wystawia się według kryteriów ustalonych przez radę pedagogiczną.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły w:
1) Spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych poprzez:
a) punktualność, frekwencję,
b) pilność:
 sumienność w nauce,
 rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,
 wytrwałość i samodzielność w pokonywaniu trudności,
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 systematyczność pracy,
c) porządek:
 przestrzeganie przepisów higieny i BHP,
 dbałość o podręczniki i sprzęt szkolny,
d) obowiązkowość:
 sumienne wykonywanie poleceń i wywiązywanie się z zadań,
 odpowiedzialność za własne czyny i wyniki w nauce,
 godzenie nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi,
2) Prezentowanej kulturze osobistej:
a) właściwe zachowanie się w miejscach publicznych /wycieczki, uroczystości
pozaszkolne itp.;
b) uprzejmość:
 kultura słowa,
 sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych,
 podejmowanie działań zmierzających do pomocy innym,
c) higiena osobista i estetyka wyglądu,
d) właściwe zachowanie na lekcji i przerwie,
e) dbałość o zdrowie,
3) Przejawianej aktywności społecznej:
a) współdziałanie i angażowanie się w uroczystości i imprezy szkolne,
b) pomoc osobom potrzebującym i słabszym,
c) działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
d) reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
5. Wychowawca informuje uczniów i ich rodziców o kryteriach i zasadach
zachowania uczniów na początku każdego roku szkolnego.
6. Oceny zachowania ucznia dokonuje się za I okres / pod koniec stycznia/ i na
koniec roku szkolnego / czerwiec /.
7. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
8. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy. Ustalając ją bierze pod uwagę:
1) opinię pozostałych nauczycieli, zwłaszcza uczących w danej klasie,
2) opinię klasy na temat ocenianego ucznia,
3) samoocenę ucznia,
4) zapisy z monitoringu wizyjnego szkoły.
9. Ustalona przez wychowawcę roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest
ostateczna z zastrzeżeniem § 59.
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§54.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA
1. Uczeń za swoje zachowanie może otrzymywać punkty dodatnie lub ujemne.
Punkty może przyznawać każdy nauczyciel uczący w szkole, wpisując
informacje do elektronicznego dziennika w uwagach.
2. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 200 punktów startowych. Ilość
punktów można powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania.
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
Lp.
Kategorie

Liczba punktów

Frekwencja
1.

2.
3.
4.

1.

1.

Punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne (brak
spóźnień).
Wpisuje wychowawca na koniec I i II półrocza
Każde 3 spóźnienia.
Podsumowuje wychowawca na koniec I i II półrocza
Wszystkie nieobecności usprawiedliwione.
Wpisuje wychowawca na koniec I i II półrocza
 Uczeń ma 1-2 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma 3-4 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma 5-6 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma 7-10 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma 11-15 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma 16-20 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma 21-25 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma 26-30 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma 31-35 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma 36-40 godz. nieusprawiedliwione
 Uczeń ma ponad 40 godz. nieusprawiedliwionych

+5

-1
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
- 10

Przybory niezbędne do pracy na lekcjach
Uczeń jest nieprzygotowany do lekcji (nie posiada
-1
potrzebnych przyborów: np. na matematykę, plastykę)
Każdorazowo
Postępowanie niezgodne z obowiązującymi zasadami
Niewłaściwe zachowanie oraz niestosowanie się do
-5
poleceń nauczyciela dotyczących zachowania ucznia na
każdorazowo
lekcji oraz podczas przerwy.
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2.

3.
4.
5.

Niewywiązanie się z przyjętego zobowiązania (np.
przygotowanie prezentacji, gazetki, zadeklarowanej
pomocy koleżeńskiej)
Niedotrzymanie terminu dostarczenia zgody rodzica (np.
na wyjazd, udział w akcji charytatywnej)
Wychodzenie poza teren szkoły podczas przerw lub zajęć
dydaktycznych
Nierozliczenie się z biblioteką szkolną w ustalonym
terminie

-7
Każdorazowo
-5
Każdorazowo
- 10
-5 lektury
- 10 koniec roku
szkolnego

2) Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. Dbałość o honor i tradycje
szkoły.
Aktywne i systematyczne uczestnictwo ucznia w zajęciach pozalekcyjnych
(Nie dotyczy zajęć płatnych)
1. Systematycznie (ponad 75% obecności)
+10
uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne (koła
(za każde)
zainteresowań, treningi, zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne, rewalidacyjne itp.).
Wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia, wpis raz w
półroczu
2. Niesystematycznie (ponad 50% - poniżej 75%
+3
obecności) uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne
(za każde)
(koła zainteresowań, treningi, zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne, rewalidacyjne).
Wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia, wpis raz w
półroczu
3. Aktywny udział w lekcji/na zajęciach. Wpis dotyczy +10
tylko przedmiotów, na których uczeń nie dostaje
ocen.
Wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia, wpis raz w
półroczu
Reprezentowanie szkoły (konkursy, olimpiady, zawody)
1. Udział w konkursie przedmiotowym (za każdy etap) Szkolny + 3
Rejonowy +5
Wojewódzki +7
Każdorazowo
2. Udział w ogólnopolskich konkursach i zawodach
+10
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sportowych.
Każdorazowo
3. Otrzymanie tytułu finalisty lub laureata konkursu
+30
przedmiotowego
Każdorazowo
Podejmowanie działań na rzecz zespołu klasowego, szkoły, środowiska
1. Efektywne pełnienie funkcji społecznej w klasie (np. +10
w samorządzie klasowym).
Punkty przyznaje wychowawca raz w półroczu
2.
Efektywne pełnienie funkcji społecznej w szkole
+ 15
(Samorząd Szkolny).
Punkty przyznaje Opiekun Samorządu Szkolnego
raz w półroczu
3. Aktywny udział w imprezie szkolnej (program
+ 10
artystyczny, pomoc przy organizacji imprezy)
Każdorazowo
4. Aktywny udział w imprezie klasowej (mikołajki,
+5
wigilia, gazetka, itp.)
Każdorazowo
5. Udział w akcjach charytatywnych (nakrętki, itp.)
+5
Za każdą akcję
6. Pomoc koleżeńska (przekazywanie informacji o
+10
tematyce lekcji, zadaniach domowych, itp.)
Wpisuje wychowawca raz w półroczu
Samodzielne wykonywanie prac pisemnych
1. Uczeń niesamodzielnie wykonuje prace pisemne
-5
(przepisuje zadania od kolegi w czasie przerwy)
Każdorazowo
Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych
1. Używanie telefonu komórkowego, innego
-5
urządzenia telekomunikacyjnego lub elektronicznego Każdorazowo
(np. głośniki, słuchawki, smartwatch,t ablety itp.) na
terenie szkoły
2. Nagrywanie głosu lub wizerunku innej osoby, bez jej -30
wiedzy i zgody (udowodnione przypadki również
Każdorazowo
poza szkołą)
3. Wykorzystywanie aparatów fotograficznych,
- 50
telefonów komórkowych, Internetu do tworzenia
Każdorazowo
publikacji naruszających godność innych osób
(udowodnione przypadki również poza szkołą)
3) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Takt i kultura osobista
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1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Uczeń jest taktowny, okazuje szacunek innym
+ 20
osobom, dba o piękno mowy ojczystej, szanuje
symbole narodowe, dba o dobre imię szkoły oraz
reaguje na przejawy przemocy, agresji lub
wulgarności.
Wychowawca przyznaje punkty raz w półroczu
Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub innego - 5
pracownika szkoły
Każdorazowo
- 10 wulgaryzmy
Każdorazowo
Agresja słowna (ubliżanie, dokuczanie, wulgaryzmy) - 15
wobec innego ucznia
Każdorazowo
Agresja fizyczna (popychanie, zaczepianie)
- 10
Każdorazowo
Używanie siły fizycznej (bójki), sytuacja wyjaśniona - 20
przez wychowawcę/pedagoga szkolnego
Każdorazowo
Okłamywanie nauczyciela
- 15
Każdorazowo
Nieuszanowanie cudzej własności (kopanie
-5
plecaków, itp.)
Każdorazowo
Zaśmiecanie szkoły lub jej otoczenia
-5
Każdorazowo
Niestosowne zachowanie na terenie szkoły
-5
(świetlica, stołówka, biblioteka)
Każdorazowo
Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości w
- 10
szkole i imprez pozaszkolnych
Każdorazowo
Świadome niszczenie mienia szkolnego i
- 10
prywatnego (plakaty, wybicie szyby, niszczenie
Każdorazowo
toalet, pisanie po ławkach itp.)
Zorganizowana przemoc/działanie w grupie
- 30
(wyłudzanie pieniędzy lub innych przedmiotów)
Każdorazowo
Właściwa postawa ucznia np. oddanie znalezionej
+ 10
rzeczy (np. telefon, portfel)
Każdorazowo
Brak stroju dostosowanego do okazji (np. wyjście do - 5
teatru, filharmonii, uroczysty apel itp.)
Każdorazowo
Wpisuje wychowawca lub opiekun klasy
Strój dostosowany do okazji (np. wyjście do teatru,
+5
itp.)
Każdorazowo
Wpisuje wychowawca lub opiekun klasy
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16.

Przesadny makijaż, farbowanie włosów. Punkty
przyznaje wychowawca raz w półroczu, po
rozmowie z uczniem/rodzicem, jeśli rozmowa nie
odniosła skutku

- 10

4) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
1. Niebezpieczne zachowanie, np. bieganie po
-5
korytarzach, popychanie na schodach,
Każdorazowo
nieprzestrzeganie procedur szkolnych (kryzysowych
np. COVID) dotyczących bezpieczeństwa własnego i
innych.
2. Za brak punktów ujemnych w tej kategorii,
+ 10
wychowawca przyznaje punkty raz w półroczu
Postawa wobec nałogów i uzależnień na terenie szkoły i podczas wyjazdów
1. Palenie papierosów - także elektronicznych
- 30
Każdorazowo
2. Picie alkoholu
- 50
Każdorazowo
3. Zażywanie lub posiadanie narkotyków, dopalaczy,
- 50
środków odurzających i psychoaktywnych
Każdorazowo
3. Wpływ nagany wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły na ocenę zachowania
ucznia
1) Nagana wychowawcy klasy skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden
stopień. Uczeń otrzymuje dolny próg punktów danej oceny.
2) Nagana Dyrektora Szkoły skutkuje oceną naganną zachowania.
4. Uczeń, który dopuścił się kradzieży, pobicia (sytuacja zgłoszona pedagogowi,
policji), włamania, szantażu, cyberprzemocy, wymuszenia pieniędzy,
fałszowania lub niszczenia dokumentów, podrabiania podpisów, posiadania,
sprzedaży lub spożycia alkoholu, narkotyków lub środków psychoaktywnych,
otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia.
5. Na ocenę roczną składają się punkty uzyskane za I i II półrocze roku szkolnego.
W tym celu obliczamy średnią arytmetyczną punktów z dwóch półroczy.
6. Łączna liczba punktów w ocenie zachowania.
Liczba punktów
Ocena
311 i więcej
wzorowe
251-310
bardzo dobre
191-250
dobre
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111-190
51-110
50 i mniej

poprawne
nieodpowiednie
naganne

§ 55. (uchylony)
§ 56.
INFORMOWANIE
O
PRZEWIDYWANYCH
OCENACH
KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA
1. Opisowe śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania i z zajęć edukacyjnych
uczniów kl. I – III przekazywane są rodzicom w formie pisemnej opatrzonej
podpisem wychowawcy.
2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania oraz ze wszystkich zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VIII
przekazywane są rodzicom w formie pisemnego zestawienia opatrzonego
podpisem wychowawcy.
3. O ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych, ocenie nagannej
zachowania oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem rodzic powinien być
poinformowany pisemnie na jeden miesiąc przed radą pedagogiczną, o
pozostałych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania na jeden tydzień przed
posiedzeniem rady pedagogicznej.
4. Podpisane przez rodziców informacje zwracane są wychowawcy, który
przechowuje je w swoich dokumentach do końca roku szkolnego tj. do 31
sierpnia.
5. Uczniowie informowani są (z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 3)
na poszczególnych godzinach zajęć w bezpośredniej rozmowie
§ 57.
PROCEDURA PODWYŻSZENIA PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY
KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA
1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną
klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą
zostali zapoznani przez wychowawcę, a uczeń chciałby uzyskać wyższe oceny
niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć
edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji.
2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica,
ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym
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materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W
poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.
3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół
(oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności
sprawdzające;
2) termin tych czynności;
3) zadania sprawdzające;
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych
czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikowania z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest
spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i
na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która
nie może być niższa niż ocena przewidywana.
8. Poprawa w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, informatyki,
powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć
edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.
9. W przypadku wniosku ucznia (rodzica) o podwyższenie rocznej oceny
zachowania wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami
uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, w
obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy
ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców,
dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych
ucznia.
10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę
zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w
oparciu o argumentację wychowawcy z odwołaniem do kryteriów ocen
zachowania, w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia
lub jego rodziców.
11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do
którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga,
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psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem
dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny
zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.
12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o
zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub
utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z
dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.
13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się
protokół, który zwiera:
1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej
oceny;
2) termin spotkania zespołu;
3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
14. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej
analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww.
sprawie.
15. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić
najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
§ 58.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Termin egzaminu dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami przy czym
przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w
terminie, o którym mowa w ust. 4 może do niego przystąpić w terminie
dodatkowym ustalonym przez dyrektora szkoły.
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6. Uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach
na egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej.
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki,
informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych natomiast egzamin z pozostałych zajęć edukacyjnych
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
szkoły.
9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok
nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu
usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje
indywidualny program lub tok nauki przeprowadza komisja, w skład której
wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza
szkołą przeprowadza komisja w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których
jest przeprowadzany ten egzamin.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek
szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.
13. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (w
charakterze obserwatorów).
14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny
poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń
może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
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5) zadania egzaminacyjne;
6) uzyskaną ocenę.
16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany", „nieklasyfikowana”.
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z
zastrzeżeniem § 59.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 59.
ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w
terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor
powołuje komisję, która:
1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala
roczną ocenę z danych zajęć edukacyjnych;
2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie
pisemnej i ustnej.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki,
informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem przy
czym nie może on przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
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7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o
którym mowa w ust. 3 pkt 1 w wyznaczonym terminie może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
8. W skład komisji, wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
9. Na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może zostać zwolniony z
udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład
komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z
tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania
członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
b) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),
c) termin sprawdzianu,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego).
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),
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b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
12. Protokoły, o których mowa w ust. 11 stanowią załączniki do arkusza ocen
ucznia.
13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ustalona ocena jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (począwszy od klasy IV,
która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, w przypadku rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu
poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni
roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym
przypadku ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
§ 60.
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych lub dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych
zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,
w skład której wchodzą:
1) dyrektor albo wyznaczony przez niego nauczyciel- przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w
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porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin
poprawkowy;
2) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustalona ocena klasyfikacyjna.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. 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 jednak niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio daną klasę z zastrzeżeniem
ust. 10.
10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może 1 raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie
programowo wyższej.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna (z zastrzeżeniem § 59 ust. 14.).
§ 61.
PROMOWANIE
1. Uczeń klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna możne postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III na wniosek:
1) wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub
2) rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia.
3. Na wniosek
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1) rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub
2) wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom
rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym
treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Uczeń począwszy od klasy IV szkoły podstawowej otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem
§ 60 ust. 10.
5. O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły
przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w
indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
6. Uczeń, który nie otrzymał promocji (nie spełnił warunków, o których mowa w
ust. 4 do klasy programowo wyższej, powtarza tę klasę, z zastrzeżeniem § 60
ust. 10.
7. Uczeń począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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.
8. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku
klasyfikacji rocznej/ końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem.
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
10. Uczeń kończy szkołę jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
11. 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.
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12. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza
ostatnią klasę i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w
którym tę klasę powtarza.
13. (uchylony)
14. (uchylony)
15. (uchylony)
§ 62.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te
wymagania.
2. (uchylony)
3. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub
niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, odpowiednio egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony
w innym miejscu niż szkoła.
4. Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:
1) termin główny- miesiąc maj;
2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.
5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
(przedmiotów) lub przerwał ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego
przedmiotu (przedmiotów) w terminie dodatkowym;
2) (uchylony)
6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią
uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek
dyrektora, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu z
danego przedmiotu (przedmiotów) w przypadku egzaminu ósmoklasisty.
Dyrektor składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje
następujące przedmioty obowiązkowe:
1) w latach szkolnych 2019/2020 - 2020/2021:
a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu,
b) matematykę- w drugim dniu egzaminu,
c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,
rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu,
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2) począwszy od roku szkolnego 2021/2022:
a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu
b) matematykę- w drugim dniu egzaminu,
c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,
rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu,
d) jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub
historia)- w trzecim dniu egzaminu.
8. (uchylony)
9. Uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego
nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
10. Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzane
są egzaminy, o których mowa powyżej, rodzice ucznia składają dyrektorowi
pisemną deklarację:
1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej:
a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do
egzaminu,
b) wskazującą przedmiot do wyboru,
2) (uchylony)
11. Nie później niż 3 miesiące przed terminem powyższych egzaminów rodzice
ucznia mogą złożyć dyrektorowi pisemną informację o;
1) zmianie języka obcego nowożytnego lub przedmiotu do wyboru wskazanych
w deklaracji- w przypadku uczniów szkoły podstawowej;
2) (uchylony)
12. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w trzech kolejnych dniach przy
czym:
1) egzamin z języka polskiego trwa 120 minut;
2) z matematyki- 100 minut;
3) z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut.
13. (uchylony)
14. Za organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w niniejszym paragrafie
odpowiada dyrektor.
15. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dyrektor powołuje zespół
egzaminacyjny, a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg każdego z tych
egzaminów.
16. Zadania zespołów, o których mowa w ust. 15 oraz przewodniczących tych
zespołów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
egzaminu ósmoklasisty.
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17. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się z
chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu
nadzorującego czas rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.
18. W czasie trwania egzaminu:
1) stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a
na stolikach mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz
niezbędne materiały i przybory pomocnicze;
2) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji
wyjątkowej przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić
uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (za wyjątkiem osób
udzielających pomocy medycznej);
3) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań
egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
19. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
20. Uczeń , który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznymnie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
21. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 20 może być
zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły).
22. Uczeń posiadający:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność może przystąpić odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty
w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na
podstawie tego orzeczenia;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do
jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia;
3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do
egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb
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edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu
zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
23. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu
ósmoklasisty w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na
podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
24. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może
przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z
rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
25. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze
względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za
granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub
traumatyczną, może przystąpić do tych egzaminów w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności,
zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej
opinii rady pedagogicznej.
26. Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie
rodziców ucznia, o którym mowa w ust. 22 do 25 niniejszego paragrafu o
wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub
formy przeprowadzania egzaminów, o których mowa w niniejszym paragrafie
do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż
do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.
27. Dostosowanie formy egzaminów dla ucznia, o którym mowa w ust. 22 pkt 1,
polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych
do rodzaju niepełnosprawności ucznia.
28. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust.
22 pkt 1- 3 oraz ust. 23 do 25 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
ucznia;
2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie
egzaminu ósmoklasisty;

102

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty,
nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty
odpowiednio
z
zakresu
danego
rodzaju
niepełnosprawności,
niedostosowania
społecznego
lub
zagrożenia
niedostosowaniem
społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z
uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych.
29. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad
przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ogłoszonym
przez Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu
jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z
egzaminów z tych przedmiotów w przypadku egzaminu ósmoklasisty.
Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie
przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty.
30. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 29 jest równoznaczne z otrzymaniem z
danego przedmiotu (w przypadku egzaminu ósmoklasisty) najwyższej oceny.
31. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach (ustalone przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) i na skali centylowej
(opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).
32. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują wynik z:
1) języka polskiego;
2) matematyki;
3) języka obcego nowożytnego;
4) przedmiotu do wyboru.
33. (uchylony)
34. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez
okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoływ przypadku gdy uczeń spełnił warunki, o których mowa w § 61 ust. 10;
2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez
okręgową komisje egzaminacyjną- w przypadku gdy uczeń nie spełnił
warunków, o których mowa w § 61 ust. 10;
35. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły
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36. Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy,
którzy tworzą zespół egzaminatorów z danego przedmiotu objętego egzaminem
ósmoklasisty.
37. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego
albo materiałów czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania
w sali egzaminacyjnej lub
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego
przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu
uczniowi egzamin z danego przedmiotu, a informację o zaistniałej sytuacji
zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
38. W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy
egzaminacyjnej ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań
przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek
sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub
korzystanie z rozwiązań innego ucznia dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub
jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi
egzaminu z danego przedmiotu w przypadku egzaminu ósmoklasisty.
39. Uczeń lub jego rodzice:
1) mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z
danego przedmiotu;
2) mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty
naruszone zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia - na zasadach
określonych w ustawie o systemie oświaty.
§ 63.
WGLĄD DO OCENIONEJ PRACY
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej
pracy egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia
wydania zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty czy
informacji o szczegółowych wynikach tego egzaminu.
2. Podczas dokonywania wglądu:
1) zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań
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zadań;
2) uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy
egzaminacyjnej.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy
punktów przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem
składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni
roboczych od dokonania wglądu.
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ROZDZIAŁ IX
EWALUACJA
§ 64.
1. Ewaluacja ma na celu dokonywanie oceny funkcjonowania WZO.
2. Ustala się, że zmiany w statucie dotyczące WZO mogą być dokonywane na
bieżąco na wniosek nauczycieli pracujących w zespołach przedmiotowych,
w zespole wychowawców oraz na wniosek samorządu uczniowskiego i rady
rodziców.
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ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 65.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie
prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej
określają odrębne przepisy.
4. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli
na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego
pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, a szkołą wyższą.
5. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności
organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
6. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o
których mowa w ust. 5, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii rady szkoły (rady pedagogicznej)i rady rodziców.
7. Szkoła może wprowadzać innowacje i eksperymenty pedagogiczne mające na
celu poprawę jakości pracy szkoły lub podniesienie skuteczności kształcenia.
Innowacje lub eksperymenty mogą obejmować całą szkołę, oddział lub grupę.
Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
określają odrębne przepisy.
§ 66.
1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny.
2. Do ceremoniału szkolnego należą:
1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
2) uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów i
wręczeniem nagród i dyplomów najlepszym uczniom, listów gratulacyjnych i
pochwalnych, pisemnych podziękowań rodzicom wyróżniającym się w pracy
na rzecz szkoły lub klasy;
3) ślubowanie klas pierwszych połączone z wręczeniem legitymacji szkolnych;
4) uroczyste akademie z pocztem sztandarowym.
3. Sztandar szkoły:
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1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych
przez Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie
uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów
szkoły i składa się z trzyosobowego składu;
2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja
uczniowska w szkole,
dlatego
poczet sztandarowy powinien być
wytypowany z uczniów
klasy
siódmej
Szkoły
Podstawowej
wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym
zachowaniu;
3) skład osobowy pocztu sztandarowego:
a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
b) Asysta - dwie uczennice
4) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawcę klasy siódmej oraz
samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią
zatwierdzony;
5) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu
uroczystego zakończenia roku szkolnego);
6) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
7) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi
insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić
okrycia wierzchnie;
8) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z
prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
9) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na
zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
10) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana
pod głowicą (orłem);
11) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu
chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
12) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania
sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”.
Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
13) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez
chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą
stopę i oburącz pochyla sztandar;
14) sztandar oddaje honory:
a) na komendę „do hymnu”,
b) w czasie wykonywania „Roty”,
c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
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d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
e) podczas opuszczenia trumny do grobu,
f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
h) w trakcie uroczystości kościelnych.
4. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe,
Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej
(14 października), Święto Niepodległości (11 listopada).
5. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
1) rozpoczęcie roku szkolnego,
2) Święto Szkoły – Dzień Patrona i ślubowanie klas pierwszych
3) zakończenie roku szkolnego,
4) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem
sztandaru szkoły.
6. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
na komendę prowadzącego uroczystość:
1) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują
postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”,
2) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki
hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
3) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego
zakończenia komendą „Spocznij”,
4) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na
wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący
sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i
wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej
imienia Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej. Opiekujcie się nim i
godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu
nowego pocztu wygłasza formułę: „Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły
Podstawowej
imienia Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej.
Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie
reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują
sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie składu pocztu)
przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu
sztandaru ustępujący poczet dołącza do swojej klasy; „Poczet po przekazaniu
sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda
„Spocznij”,
5) na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada
komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy
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uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar.
Prowadzący podaje komendę „Spocznij!”.
§ 67.
1. Statut jest najwyższym prawem w szkole i wszystkie prawa wewnętrzne muszą
być z nim zgodne.
2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą
Rady Pedagogicznej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Z treścią Statutu szkoły można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie
internetowej Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej.
5. Statut Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej
w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
6. Po każdorazowym uchwaleniu zmian w Statucie, dyrektor opracowuje
ujednolicony tekst Statutu.
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