STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Józefa Lompy
w Woźnikach

STATUT
Szkoły Podstawowej w Woźnikach
opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Wstęp
§1
1.
2.
3.
4.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach zwana dalej Szkołą jest szkołą
publiczną w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty.
Siedziba Szkoły znajduje się w Woźnikach ul. Powstańców Śl. 7
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Woźniki.
Nadzór Pedagogiczny pełni Śląski Kurator Oświaty.
§2

Cykl kształcenia w szkole zgodnie z ramowym planem nauczania trwa 6 lat.
§3
Szkoła jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
późniejszymi zmianami) oraz innych właściwych przepisach.
Finansowanie Szkoły odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
§4
Szkoła realizuje swoje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 roku, Karcie Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, programie
wychowawczym szkoły oraz programie profilaktyki dostosowanym do potrzeb środowiska.
Cele i zadania szkoły
§5
1.

Szkoła realizuje swoje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 roku, programie wychowawczym szkoły oraz programie profilaktyki
dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska, w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuacji nauki w
dalszych etapach edukacyjnych;
2) wspiera u uczniów ich chęć do nauki, rozbudza pasje, nagradza zapał, przekonuje, że
każdy uczeń może osiągnąć szkolny sukces;
3) kształtuje środowiska wychowawcze sprzyjające:
a) realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie,
b) ukierunkowaniu uczniów ku dobru, pięknu i sprawiedliwości,
c) kształtowaniu poczucia więzi lokalnych i regionalnych,
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2.
3.

4.

d) rozwijaniu samorządności obywatelskiej,
e) koordynowaniu działania domu, szkoły i środowiska rówieśniczego na rzecz
zdrowia dziecka i przygotowania go do efektywnej pracy, szlachetnej rywalizacji,
aktywnego wypoczynku;
1) w granicach swoich możliwości finansowych zapewnia uczniom opiekę zdrowotną,
psychologiczną i pedagogiczną oraz wspiera twórczy rozwój dziecka.
Program wychowawczy i profilaktyki, o których mowa w ust. 1 uchwala co roku Rada
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, która przejmuje go do realizacji.
Głównym celem szkoły jest zapewnienie swoim uczniom możliwości pełnego rozwoju
intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności
światopoglądowej i wyznaniowej.
Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa, a także
ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach
Dziecka.
§6

1.

2.
3.

4.
5.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej i
regionalnej między innymi przez:
1) organizowanie uroczystości i rocznic podtrzymujących powszechnie uznane wartości
humanistyczne i narodowe;
2) eksponowanie wartości demokratycznych, patriotycznych
3) i humanistycznych przez patrona szkoły;
4) kultywowanie tradycji i kultury regionalnej.
Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ustawy zasadniczej.
Umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów przez realizację indywidualnego
toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, organizowanie kół
zainteresowań, kół przedmiotowych, konkursów w miarę posiadanych odpowiednich
środków finansowych.
Uczniom przewlekle chorym, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły organizuje się
nauczanie indywidualne i rewalidacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Umożliwia działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§7

1.

2.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów
mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka.
Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły są określone przez:
1) Szkolny zestaw programów nauczania:
a) szkolny zestaw podręczników, który składa się z nie więcej niż trzech
podręczników dla danych zajęć edukacyjnych,
b) Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów
nauczania i szkolny zestaw podręczników,
c) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników
obowiązuje przez trzy lata szkolne dla danego poziomu,
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3.

4.
5.

6.

d) w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub
Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów
nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych
zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
e) uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów.
Punkt ten nie dotyczy klas 3, 5 i 6 w roku szkolnym 2015/16 oraz 6 w roku
szkolnym 2016/17.
2) Szkolny program wychowawczy;
3) Szkolny program profilaktyki;
4) Zadania zespołów nauczycielskich;
5) Integrację wiedzy nauczanej w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III,
6) Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć
rewalidacyjnych;
7) Prowadzenie lekcji religii lub etyki;
8) Pracę psychologa szkolnego, wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji oraz innymi instytucjami
niosącymi pomoc szkole;
9) Organizowanie nieodpłatnej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla ucznia,
rodzica i nauczyciela.
Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiada nauczyciel,
1) nauczyciel zobowiązany jest odnotować nieobecności ucznia na każdej lekcji
(rodzaju zajęć) i upewnić się przed rozpoczęciem procesu lekcyjnego, czy nie
zaistniały zagrożenia w miejscu odbywania zajęć,
2) w pracowni komputerowej i sali gimnastycznej nauczyciel wymaga od uczniów
bezwzględnego przestrzegania regulaminu użytkowania, z którego treścią uczniowie
muszą być zapoznani na początku roku szkolnego;
3) w przypadku nieobecności nauczyciela, dyrekcja zapewnia zastępstwo lub odwołuje
zajęcia, informując o tym uczniów odpowiedniej klasy
i nauczyciela, któremu
zlecono zastępstwo;
W szczególnie uzasadnionych przypadkach lekcje w szkole mogą być skrócone lub
odwołane;
Przed lekcjami od godz. 7.45 i w czasie przerw międzylekcyjnych (z ostatnią przerwą
włącznie) nauczycieli obowiązuje plan dyżurów opracowany przez Dyrektora Szkoły na
dany rok szkolny.
1) za bezpieczeństwo uczniów przebywających w obrębie przydzielonego stanowiska
odpowiada w określonym planem czasie dyżurujący nauczyciel,
2) dyżurujący nauczyciel zwraca uwagę tym uczniom, którzy swoim zachowaniem
stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa (bieganie po korytarzach, klasach, bójki,
wchodzenie na wysokie konstrukcje, zaśmiecanie odpadkami, wychylanie się z okna,
niewłaściwe wykorzystywanie sanitariatów);
Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas jedno i wielodniowych wycieczek
określa odpowiednie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;
1) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie
wycieczek jest odpowiedzialny wyłącznie nauczyciel tej Szkoły;
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7.

8.

9.

2) fakt wyjścia poza teren Szkoły Nauczyciel odnotowuje w zeszycie znajdującym się
w sekretariacie;
3) miejscem początku i rozwiązania wszelkich wycieczek, wyjazdów
i wyjść jest
teren Szkoły;
4) organizujący wyjazdy uczniów na basen stosuje się do regulaminów tych obiektów
oraz przepisów zarządzenia wymienionego w punkcie 6.
Zakres i sposób wykonywania zadań bhp może regulować szczegółowo specjalnymi
zarządzeniami dyrektor szkoły, z którym corocznie zapoznawani są wszyscy pracownicy
szkoły, uczniowie i ich rodzice.
Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem
społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) odpowiednie warunki i środki dydaktyczne,
3) realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy
dydaktycznej i wychowawczej, oraz opracowanie programu działań wspierających
dla uczniów mających trudności w nauce i indywidualnego edukacyjnoterapeutycznego programu nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
Uczniowie niepełnosprawni to osoby niesłyszące, słabosłyszące, niewidome,
słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością
intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
§8

1.
2.

3.

Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli,
uczących w danym oddziale, zwanego dalej „wychowawcą”.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności Szkoła przyjmuje
zasadę, że wychowawca prowadzi oddział przez cały tok nauczania zintegrowanego w
klasach I-III oraz wskazane jest, aby przez cały cykl nauczania w klasach IV-VI również
był jeden wychowawca.
W razie potrzeby dla zapewnienia nieprzerwanej opieki nad danym oddziałem Dyrektor
powołuje zastępcę wychowawcy, który przejmuje obowiązki wychowawcy w czasie jego
nieobecności.
Organy szkoły
§9

1.

2.

Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
Każdy z organów wymieniony w ust. 1 ma zapewnioną możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i
niniejszym statutem.
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Dyrektor Szkoły
§ 10
1.

Dyrektor Szkoły zostaje powołany w wyniku konkursu ogłoszonego przez Burmistrza
Woźnik.
Zgodnie z art. 39 Ustawy o systemie oświaty Dyrektor Szkoły:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją
na zewnątrz;
2) zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły;
3) opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Szkoły;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny;
5) przyjmuje uczniów do Szkoły i do konkretnej klasy zgodnie z przepisami;
6) Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego z
nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanego dalej „wychowawcą”;
7) Dyrektor może uwzględnić opinię rodziców i uczniów przy zmianie wychowawcy
zespołu klasowego;
8) stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;
9) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
10) przygotowuje obrady plenarne Rady Pedagogicznej i przewodniczy im;
11) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz wstrzymuje ich wykonanie, w przypadku
niezgodności z przepisami i zawiadamia o tym organ prowadzący Szkołę;
12) decyduje o sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
13) występuje z wnioskami po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
Szkoły;
14) organizuje życie Szkoły pod względem kadrowym, socjalnym i administracyjnowychowawczym;
15) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi
odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie;
16) zgodnie z przepisami prowadzi dokumentację kancelaryjną uczniowską i kadrową;
17) dba o powierzone mienie szkolne;
18) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły i organem
prowadzącym o planowanych czy podejmowanych decyzjach;
19) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku
szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wcześniej zasięgnąć
opinii:
a) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie
wyższe i kwalifikacje wymagane do nauczania właściwego przedmiotu
b) konsultanta lub doradcy metodycznego
20) do 15 czerwca podaje się do publicznej wiadomości zestawy podręczników i
programów na nowy rok szkolny.
21) zezwala w formie decyzji na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
22) Wyraża zgodę na podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza.
23) Powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje kierownicze w Szkole, po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
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§ 11
1.
2.

3.

4.

Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
rodzicami, Samorządem Uczniowskim i organem prowadzącym Szkołę.
Każdy z organów ma prawo do:
1) opracowania przez siebie regulaminu, który jest zgodny ze statutem;
2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji;
3) występowania z wnioskami do innego organu w szkole;
4) wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych planowanych
działaniach lub decyzjach;
5) wspólnego rozwiązywania problemów i rozwiązywania sporów, odwołania się do
organu prowadzącego szkołę.
Organa i osoby uprawnione do rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych:
1) spory i sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli,
rodziców uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły
z możliwością odwołania się
do organu prowadzącego szkołę;
2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, między uczniami różnych klas, oraz
między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością
odwołania się stron do dyrektora;
3) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły, a rodzicami
uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły;
4) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty
między nauczycielami i pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły rozwiązuje organ
prowadzący szkołę.
Postępowanie podczas rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych w szkole:
1) osoba lub organ rozstrzygający spór winien poznać i wziąć pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji:
a) racje obu stron,
b) ewentualnie informacje świadków konfliktu,
c) przyczyny konfliktu,
d) dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu,
e) stadium zaawansowania konfliktu,
f) przepisy prawne dotyczące sprawy będącej przedmiotem sporu.
2) rozwiązywanie sporów i sytuacji konfliktowych winny odbywać się w warunkach
sprzyjających swobodnej wypowiedzi stron,
w zamkniętym pomieszczeniu,
bez obecności osób trzecich;
3) decyzja rozstrzygająca spór powinna być umotywowana, obiektywna i zgodna z
przepisami prawa i statutem szkoły.
§ 12

1.

Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć stanowisko
wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

2.

Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora d/s dydaktyczno-wychowawczych
określi Dyrektor zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

7

Rada Pedagogiczna
§ 13
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Rada Pedagogiczna Szkoły wykonuje funkcje określone w Ustawie o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991r. W celu usprawnienia swej działalności Rada Pedagogiczna może
powoływać komisje stałe lub doraźne.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawach wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
Szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych,
2) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
3) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
4) proponowane przez nauczycieli programy nauczania,
5) przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych
z wychowania fizycznego.
Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały Rady niezgodnej z przepisami prawa.
W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji podjętej uchwały Rady
Pedagogicznej – ostateczną decyzję podejmuje Kurator Oświaty w ciągu 14 dni.
Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian.
Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o
odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub stanowiska kierowniczego w Szkole.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, co najmniej
½ jej członków.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który stanowi załącznik do
niniejszego statutu. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich członków, a także
nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
Rada Rodziców
§ 14

1.
2.
3.
4.

W Szkole działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na
pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Rada Rodziców
uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności:
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5.

6.

7.

8.

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.
Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły,
organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzorującego szkołę z wnioskami i opiniami
we wszystkich spawach szkoły.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
a) programu wychowawczego szkoły
b) programu profilaktyki.
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i
profilaktycznego, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Samorząd Uczniowski
§ 15

1.
2.
3.

4.
5.

6.

W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który posiada kompetencje określone w art. 55
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów.
Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
Współdziałanie organów szkoły
§ 16

1.

Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia się poprzez zapraszanie na
posiedzenia (zebrania) poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów:
1) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego z głosem doradczym i opiniującym, po
uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły;
2) w posiedzeniach Rady Rodziców jako stali członkowie na daną kadencję uczestniczą
Dyrektor i dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz według potrzeb opiekun
Samorządu Uczniowskiego;
3) w zebraniach Samorządu Uczniowskiego uczestniczy opiekun z ramienia Rady
Pedagogicznej oraz jeżeli zachodzi taka konieczność – Dyrektor;
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4) w posiedzeniu zespołu kierowniczego, na zaproszenie Dyrektora Szkoły, mogą
uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu
Uczniowskiego.
§ 17
1.

2.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci. Formy tego współdziałania to:
1) ogólne spotkanie informacyjne nauczycieli i rodziców oraz zaproszonych gości, na
początku każdego roku szkolnego;
2) spotkania terminowe z wychowawcami i nauczycielami;
3) informacyjne spotkania wszystkich rodziców uczniów rozpoczynających naukę w
klasie pierwszej z dyrekcją, wychowawcami, wychowawcą świetlicy oraz innymi
nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie pierwszej;
4) spotkania rodziców klas szóstych z nauczycielem prowadzącym zajęcia
przygotowania do życia w rodzinie;
5) indywidualne kontakty rodziców z nauczycielami i wychowawcami.
Spotkania wychowawców z rodzicami organizowane są w celu wymiany informacji oraz
dyskusji na tematy wychowawcze, jak też na temat aktualnych spraw związanych z
funkcjonowaniem i organizacją pracy szkoły; odbywają się zgodnie z harmonogramem
zebrań ustalonym przez dyrektora na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
Organizacja szkoły
§ 18

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ferii zimowych
i letnich określają powszechnie obowiązujące przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 19
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły, z
uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji
Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników
Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć
edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych
ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

1.

§ 20
1.

2.

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy,
dopuszczonych do użytku szkolnego.
W Szkole Podstawowej mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące
program wychowania przedszkolnego.
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§ 21
1.
2.

3.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w
systemie klasowo-lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 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.
O czasie trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III decyduje nauczyciel prowadzący
te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
§ 22

1.

2.

Szczegółową organizację nauczania, zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasady zdrowia i higieny pracy umysłowej.
Tygodniowy rozkład zajęć klas określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia
wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład zajęć ustala nauczyciel.
§ 23

Słuchaczy kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli,
Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego między Dyrektorem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą
wyższą.
§ 24
1.

2.
3.
4.
5.

Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i
wyjazdów.
Liczba uczestników kół i grup zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych
finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być wyższa niż 15 uczniów.
Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna
przekraczać 12 osób.
Szkoła zapewnia uczniom rozwój zainteresowań na terenie Szkoły lub w innej formie
uzgodnionej z Dyrektorem i z Radą Rodziców.
Zajęcia pozalekcyjne są realizowane w ramach posiadanych środków finansowych lub
środków rodziców na podstawie uchwały Rady Rodziców.
Nauczanie religii i etyki
§ 24a

1.
2.

Zasady prowadzenia zajęć religii i etyki religii regulują przepisy zawarte w
Rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca 2014 roku.
Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów,
których rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego, po złożeniu takiej
deklaracji udział w zajęciach staje się obowiązkowy.
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast
zmieniona w każdym momencie.
Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi w czytelni lub świetlicy szkolnej.
Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze
kościelne. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w
szkolnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty.
Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego
skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa
diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.
Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak
obowiązków wychowawcy klasy.
Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich
uczniów, wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego
spotkania.
Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z
obowiązującymi w Szkole przepisami. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia
zgromadzonych danych przed niepowołanym dostępem do nich, nieuzasadnioną
modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu
odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, jak również
wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków
służbowych.
Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
Uczniowie korzystający z nauki religii/etyki otrzymują ocenę z religii/etyki na
świadectwie na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. Ocena z
religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen,
nie wpływa jednak na promocję ucznia.
Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania i
zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru
pedagogicznego.
Na wniosek rodzica dla jego dziecka mogą zostać zorganizowane zajęcia z etyki. Nie ma
wymaganej liczby uczniów do zorganizowania tych zajęć.
Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. W takim przypadku na
świadectwie umieszczana jest ocena korzystniejsza dla ucznia (bez adnotacji, którego
przedmiotu dotyczy – religii czy etyki).
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 24b

1.

2.

Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich
rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest
dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest
zadaniem Dyrektora.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w
celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w
formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
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3.

4.

5.

6.

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologicznopedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i
zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. Jest udzielana w
formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia:
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
danego typu edukacyjnego,
b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
3) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 5,
b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników
tych zajęć wynosi do 4,
c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie
społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
4) porad i konsultacji.
Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w
uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym
niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu
trwania tych zajęć.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć- w szczególności:
1) Psycholodzy i pedagodzy - ich zadaniem jest:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych
uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych
stron uczniów,
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b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
2) Logopedzi.
a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym
mowy głośnej i pisma,
b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie
pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się,
we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,
c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w
zależności od rozpoznanych potrzeb,
d) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu
zaburzeń komunikacji językowej,
e) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we
współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i
dzieci.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5) pielęgniarki szkolnej;
6) pomocy nauczyciela.
9. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu
rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz
zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.
10. Działania te obejmują w oddziałach klas I–III obserwację pedagogiczną w trakcie
bieżącej pracy z uczniem i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów
ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Mają także na celu
rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i
uzdolnień uczniów.
11. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału
12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną przydziela Dyrektor Szkoły w formie zajęć:
1) rozwijających uzdolnienia (do 8 uczniów, czas trwania 45 min.)
2) dydaktyczno-wyrównawczych (do 8 uczniów, czas trwania 45 min.)
3) specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych (w grupie do 5 uczniów, czas trwania 60 min.),
b) logopedycznych (do 4 uczniów czas trwania 60 min.),
c) socjoterapeutycznych (do 10 uczniów czas trwania 60 min.).
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14. W przypadku
1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje się
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Program opracowuje
zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem na okres
na jaki wydano orzeczenie, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny (3 lata) w
terminie:
- 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia
lub
- 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
2) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe
lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – pomoc
psychologiczno-pedagogiczną organizuje się do 30 dni od daty wpłynięcia do szkoły
opinii, orzeczenia lub zdiagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych ucznia.
15. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca klasy. Jedna osoba może
koordynować pracę kilku zespołów.
16. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno - pedagogicznej określają
przepisy szczególne.
17. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki
doskonalenia nauczycieli.
Świetlica
§ 25
1.

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

8.

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły, nie uczęszczanie na
lekcje religii lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole,
szkoła organizuje świetlicę szkolną.
W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w
grupach nie powinna przekraczać 25 uczniów.
Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego
posiłku w stołówce szkolnej.
Z obiadów wydawanych w stołówce mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor w
porozumieniu z organem prowadzącym.
Wpłaty za obiady reguluje się do 15-go każdego miesiąca. Nie zapłacenie kwoty za
obiady w stosownym terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami dojeżdżającymi od chwili przyjazdu dzieci na
przystanek do momentu odjazdu autobusu. Dzieci są przed zajęciami odbierane z
przystanku, a po zajęciach odprowadzane na przystanek przez pracownika szkoły, który
czeka do czasu odjazdu autobusu. W autobusie za bezpieczeństwo odpowiada osoba
zatrudniona do opieki przez Gminę, a dalej za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice.
Szczegółowe informacje określa Regulamin Sprawowania Opieki Nad Uczniami w czasie
dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły, z którym zapoznawani są rodzice dzieci
dojeżdżających.
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Biblioteka
§ 26
1.

2.
3.

4.

Biblioteka jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela
oraz w miarę możliwości do propagowania wiedzy o regionie.
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) korzystanie ze środków audiowizualnych, multimedialnych i Internetu;
4) prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.
Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i
po ich zakończeniu.
§ 27

1.
2.

Biblioteka jest ogniwem systemu biblioteczno-informacyjnego.
Biblioteka stanowi część organizmu Szkoły, tak pod względem majątkowym, jak i
wspólnie realizowanych zadań.
3. Praca biblioteki przebiega w oparciu o własne, roczne plany pracy, które po
zatwierdzeniu przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną włączane są do rocznych planów
Szkoły.
3a. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami
oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:
1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;
2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania - wynikających z
przepisów prawa i unormowań wewnętrznych - zasad przetwarzania informacji i
danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym
dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub
pozyskaniem;
3) realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego.
4. Regulamin biblioteki określający zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni,
zatwierdzony przez Dyrektora.
5. Zgodnie z przepisami obowiązującymi biblioteki ogólnokrajowej sieci, biblioteka
prowadzi dokumentację pracy i statystykę biblioteczną.
6,7,8,9 – punkty uchylone
§ 28 - uchylony
§ 29 - uchylony
§ 30
1.
2.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory podczas trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z
organizacją roku szkolnego.
Czas pracy biblioteki wynosi 15 godzin tygodniowo - 1/2 etatu.
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Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, podręczniki, czasopisma) i
dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).
Księgozbiór podręczny oraz czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelni.
4. Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując książki nieaktualne i
nieprzydatne w pracy Szkoły oraz zaczytane.
5. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek Dyrektora.
6, 7, 8, 9 – punkty uchylone.
3.

§ 31 - uchylony
§ 32
1. Nauczyciel-bibliotekarz odpowiada za stan zbiorów biblioteki.
2. uchylony
3. uchylony
4. Nauczyciel-bibliotekarz odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki.
5. Nauczyciel-bibliotekarz sporządza plan pracy, okresowe i roczne sprawozdania.
6, 7- punkty uchylone.
Formy współpracy biblioteki szkolnej
§ 32a
Biblioteka szkolna współpracuje z wymienionymi w § 16 organami poprzez:
1) udostępnianie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych;
2) rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;
3) wypożyczanie części zbiorów na określony czas;
4) przygotowywanie materiałów na określone tematy, konkursy;
5) pomoc w doborze literatury tematycznej;
6) informowanie, propagowanie informacji o stanie czytelnictwa w Szkole;
7) uczestnictwo, organizacja oraz pomoc i współudział w organizacji uroczystości
szkolnych i środowiskowych;
8) popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
9) pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
10) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej i historii;
11) organizacja konkursów czytelniczych, wieczorków poetyckich, spotkań z literaturą,
wystawek;
12) wypracowywanie środków na zakup nowości i doposażenie księgozbioru;
13) organizacja wycieczek do innych bibliotek.
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami
ćwiczeniowymi w szkole
§ 32b
1.
2.

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN
stanowią własność Organu Prowadzącego i są przekazane na stan biblioteki szkolnej.
Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne
mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów
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3.

4.
5.

6.

7.

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom
materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od
roku szkolnego:
1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I;
2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV;
3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V;
4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.
Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia
ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych
podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone
podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością Organu Prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został
wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i
możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich
podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza
ocen przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy szkole, do której uczeń został przyjęty.
W przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez
ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji
celowej (o których mowa w art. 22 ak ust. 6 Ustawy) dostosowanymi do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych Dyrektor
może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.
Podręczniki stają się własnością Organu Prowadzącego Szkołę, której zostały
przekazane.
Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej trzyletniego
czasu używania.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 33

Pracowników Szkoły zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły;
1) zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy,
2) szczegółowy przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa oraz wszelkich zajęć
pozalekcyjnych i innych czynności nauczycieli reguluje na początku roku szkolnego
arkusz organizacyjny Szkoły i wykaz zadań dodatkowych opracowany przez
Dyrektora Szkoły.
§ 34
1.

2.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy jak również za bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów.
Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:
1) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów;
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2) solidne realizowanie programu nauczania, wychowania i opieki w powierzonych im
klasach i zespołach, a także dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej;
4) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego
uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
5) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie uczniów;
6) systematyczne informowanie rodziców uczniów, wychowawców klas, dyrekcji, a
także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich
uczniów;
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej;
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
9) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i
zainteresowania uczniów.
3. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania o doborze metod, form organizacyjnych, programów, podręczników i
środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
2) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów w nauce swoich
uczniów;
3) wyrażania opinii o ocenie zachowania swoich uczniów;
4) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień, kar regulaminowych dla swoich
uczniów.
4. Nauczyciel odpowiada za:
1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoich przedmiotach oraz
klasach i zespołach;
2) stan przydzielonego mu warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków
dydaktycznych, a także za zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia
Szkoły wynikające z braku nadzoru i właściwego zabezpieczenia;
3) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole oraz podczas
wszelkich organizowanych przez nauczyciela lub Szkołę zajęć poza jej terenem.
5. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu
nauczyciela lub obowiązkom.
§ 35
1.
2.
3.

Nauczyciele tworzą zespoły nauczycielskie: dla klas I-III i klas IV-VI oraz inne
zadaniowe zależne od celów wyznaczonych przez szkołę lub od doraźnych potrzeb.
Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu.
Cele i zadania zespołu obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a
także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
2) wspólne opracowanie badania wyników nauczania,
3) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) wspólne organizowanie przygotowanych w Szkole programów autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
5) opiniowanie (pod kątem wykorzystania w nauczaniu poszczególnych przedmiotów)
przychodzących do Szkoły ofert podręczników, materiałów uzupełniających,
zeszytów ćwiczeń oraz pomocy dydaktycznych,
6) współdziałanie w uzupełnianiu wyposażenia klas.
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§ 36
1.

2.

3.

4.

Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniowskich;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
Nauczyciel wychowawca w celu realizacji powierzonych mu zadań:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i
koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów
szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
4) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów (co najmniej 4 razy w ciągu roku
szkolnego) w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. uzyskiwania od nich pomocy w swoich
działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączania ich w sprawy klasy i Szkoły;
5) współpracuje z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
6) może wystąpić za zgodą rodziców z wnioskiem do Dyrektora o indywidualny
program lub tok nauki dla swojego wychowanka.
Nauczyciel wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące powierzonego
mu oddziału, a w szczególności:
1) prowadzi dziennik lekcyjny;
2) wypisuje świadectwa promocyjne i ukończenia Szkoły;
3) sporządza zestawienia statystyczne wyników nauczania, wychowania i frekwencji;
4) wypełnia arkusze ocen;
5) składa sprawozdania z przebiegu i wyników swojej pracy na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej;
6) wnioskuje, po wnikliwym rozpoznaniu potrzeb do odpowiedniej komisji o
przyznanie niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej;
7) realizuje zadania wynikające z przepisów wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony właścicieli placówek i instytucji naukowych.
§ 37

1.

Rodzice i nauczyciele współdziałając ze sobą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych, uwzględniają zasadę prawa rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły;
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2.

3.
4.

2) procesów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych;
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat postępów w nauce, zachowania i przyczyn
trudności u dzieci oraz form pomocy;
4) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia;
5) wyrażania i przekazywania swoich opinii i wątpliwości na temat Szkoły:
a) Dyrektorowi,
b) Radzie Pedagogicznej,
c) Organowi prowadzącemu Szkołę,
d) Organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
Podstawowe formy współdziałania rodziców i nauczycieli to:
1) spotkania rodziców poszczególnych klas z wychowawcą;
2) comiesięczne spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami w ramach stałych
dyżurów nauczycielskich;
3) doraźne indywidualne spotkania nauczycieli uczących w danej klasie z rodzicami na
życzenie zainteresowanych;
4) spotkania rodziców w zespołach klasowych i międzyklasowych z pedagogiem,
psychologiem, lekarzem i innymi osobami świadczącymi pomoc rodzicom
(pedagogizacja systematyczna i doraźna);
5) w razie nieobecności rodziców na spotkaniu informacyjnym będzie mu przekazania
opinia o dziecku listem poleconym na koszt rodziców.
Terminy ogólnych zebrań rodziców ustala się na cały rok szkolny na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej w sierpniu i podaje do ogólnej wiadomości.
Wszelkie kontakty i spotkania z rodzicami mogą odbywać się wyłącznie poza
zajęciami dydaktycznymi nauczyciela.
Uczniowie szkoły

§ 38
Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.
1. Do Szkoły Podstawowej w Woźnikach przyjmuje się:
1) wszystkich uczniów objętych obowiązkiem szkolnym zamieszkałych w naszym
obwodzie na pisemny wniosek rodzica i spoza za zgodą dyrektora jeżeli szkoła
dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają, po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – też
na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów).
2) w roku szkolnym 2015/16 do Szkoły mogą uczęszczać uczniowie urodzeni w
roczniku 2008 oraz rocznik 2009, nie dłużej jednak niż do 18 lat.
a) określa się terminy postępowania rekrutacyjnego
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od dnia do
Etap rekrutacji /czynność rodzica
dnia
1 marca 24
Wypełnianie Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.
marca Składanie wniosków o przyjęcie do dyrektora szkoły.
2
czerwca

Opublikowanie alfabetycznej listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych .

Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.
1 lipca 7 lipca Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej ( w razie wolnych miejsc)
7 lipca
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym
20
Podanie informacji o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy.
sierpnia
Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia
odwołania na piśmie w terminie 3 dni od uzyskania w/w informacji z
podaniem uzasadnienia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.
Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
3
czerwca

b) wymagane dokumenty rekrutacyjne:
- pisemny wniosek – wzór, którego podany jest na stronie BIP Urzędu
Miejskiego i szkoły.
- przypadku postępowania rekrutacyjnego dziecka spoza obwodu oraz
postępowania uzupełniającego oświadczenie Rodzica o wielodzietności
rodziny, o niepełnosprawności, o niskich dochodach oraz o objęciu
kandydata pieczą zastępczą.
- za każde kryterium kandydat otrzyma określoną liczbę punktów.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kryterium
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole
Oboje rodziców pracuje w trybie dziennym
Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność wśród rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Niska dochodowość na osobę w rodzinie kandydata
3) do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:
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liczba pkt.
4
3
1
1
1
1
1
1

a) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu
arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych na
zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów,
c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na
podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwione 50%
nieobecnych zajęć obowiązkowych w ciągu jednego miesiąca.
§ 39
Na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Dyrektor może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego w drodze nauczania
indywidualnego.
§ 40

1. Uczniowie mają prawo do:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)

opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, ochronę i poszanowanie jego godności osobistej, dobrego imienia i
własności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych, korespondencji,
przyjaźni i uczuć;
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
znajomości programu nauczania na dany rok dla swojej klasy;
znajomości celu lekcji i swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego
przekazu treści lekcji przez nauczyciela;
zgłaszania nauczycielom pytań i problemów trudnych lub budzących szczególne
zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązywaniu;
uzyskania dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach
uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeśli napotkał trudności w opanowaniu
materiału;
najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden
dziennie;
określenia przez nauczyciela (z tygodniowym wyprzedzeniem terminu) zakresu
materiału do pisemnego sprawdzianu wiadomości oraz wymagań, jakim będą
musieli sprostać – pisemne sprawdziany powinny być sprawdzone, oddane i
omówione w klasie w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie;
znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz informacji o kryteriach i zasadach
jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel;
znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów i na dwa tygodnie
przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej oceny śródrocznej, rocznej lub końcowej;
wniesienie zastrzeżeń od oceny śródrocznej lub rocznej do Dyrektora Szkoły,
który może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu sprawdzającego;
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14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)

wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, a na okres
przerw świątecznych (Boże Narodzenie i Wielkanoc) i ferii zwolnienia z prac
domowych;
wyboru
kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych, odbywania ich
w pomieszczeniach szkolnych, korzystania ze sprzętu i pomocy naukowych,
którymi dysponuje Szkoła;
swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra
innych;
rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów, również w drodze indywidualnego
toku lub programu nauczania;
korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
pomocy w przypadku trudności w nauce, a także powtarzania klasy w Szkole w
przypadku nie uzyskania promocji;
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w
organizacjach działających w Szkole;
redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz prowadzenia radiowęzła.

2. Uczeń ma obowiązek:
1) W zakresie do obowiązków szkolnych;
a) systematycznie uczęszczać i nie spóźniać się na zajęcia szkolne,
b) aktywnie uczestniczyć w lekcji i innych zajęciach obowiązkowych,
c) przynosić i dbać o podręczniki, zeszyty do poszczególnych zajęć i przybory,
d) szanować wspólne dobro: sprzęt, urządzenia i pomoce oraz ponosić
odpowiedzialność materialną za umyślnie lub bezmyślnie wyrządzone szkody i
zniszczenia,
e) dbać o ład, porządek i estetykę w Szkole, klasie, korytarzach i szatni między
innymi przez zmianę obuwia, wypełnianie obowiązku dyżurnego,
f) rozwijać własne zainteresowania i uzdolnienia,
g) rzetelnie wypełniać podjęte zadania funkcyjne,
h) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i Szkoły,
i) godnie reprezentować Szkołę na zewnątrz,
j) w dniu uroczystości szkolnych nosić strój odświętny: jednolita biała koszula,
granatowe spodnie lub spódnica i granatowa kamizelka z tarczą.
k) w pozostałe dni nosić strój jednolity szkolny w postaci granatowej kamizelki w
serek z żółtym paskiem i tarczą po lewej stronie, granatowe spodnie lub
spódnice oraz o dowolnym fasonie bluzkę pod kamizelką w kolorze niebieskim,
granatowym lub białym.
2) w zakresie kultury osobistej
a) dbać o higienę i estetykę własnego wyglądu, przychodzić do szkoły bez
makijażu, malowanych paznokci, farbowanych włosów i piercingu;
b) troszczyć się o zdrowie, życie i bezpieczeństwo własne i innych osób,
c) przestrzegać savoir – vivru,
d) troszczyć się o czystość języka ojczystego, nie tolerować wulgarności i
chamstwa,
e) krytycznie oceniać własne zachowanie i postawy, ponosząc odpowiedzialność za
siebie i swoje postępowanie.
3) W zakresie postaw wobec kolegów i innych osób:
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a) akceptować inaczej sprawnych, słabszych i chronić ich przed agresywnością,
b)
c)
d)
e)
f)

przemocą fizyczną i psychiczną,
zachowywać powściągliwość w ocenianiu i osądzaniu innych,
szanować starszych i pomagać im,
szanować cudzą godność oraz własność,
pomagać potrzebującym pomocy, przestrzegać zasad kultury współżycia w
odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób.

3. Uczeń:

1) Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego
tylko w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
2) Zabrania mu się robienia zdjęć, filmowania i nagrywania czegokolwiek i
kogokolwiek na terenie szkoły z wyjątkiem pkt.3
3) Uczeń może robić zdjęcia, filmować i nagrywać innych jedynie za zezwoleniem
dyrektora szkoły.
4) Uczniowie nieprzestrzegający powyższych zapisów zostaną ukarani:
a) zakazem przynoszenia telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego
do szkoły,
b) koniecznością skasowania całej zawartości pamięci aparatu,
c) zostaną o tym poinformowani rodzice.
5) Szkoła nie odpowiada za zniszczenie lub zgubienie w/w sprzętu.
4. Uczeń, który uważa, że zostały naruszone jego prawa może odwołać się do Dyrektora
Szkoły. Skarga na łamanie praw ucznia powinna być złożona w formie pisemnej w ciągu
trzech dni od zaistniałego wydarzenia. Dyrektor rozpatruje skargę i udziela odpowiedzi w
terminie siedmiu dni roboczych.
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
§ 41
1.
2.
3.

4.

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania
stosowane przez wszystkich nauczycieli Szkoły.
Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia, to
integralny i naturalny element uczenia się i nauczania.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego
rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań;
4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
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5.

5) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
6) określenie efektywności stosowanych metod pracy;
7) udzielenie wskazówek do dalszego planowania własnego rozwoju.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w
art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a także oraz śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 42

1.

Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne;
2) zachowanie.
§ 43

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i
trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciel uzgadnia z uczniem
termin, kryteria oceny o którą ubiega się uczeń i formę poprawy).
2. Wychowawcy klasy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich
rodziców o zasadach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia
uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację
dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą
oceniania ucznia.
5. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Co najmniej raz w semestrze w
formie pisemnej.
6. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie okresu nauki zaplanować sposoby i
formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.
7. Uczeń ma prawo do powtórnego pisania sprawdzianu (pracy klasowej) tylko w przypadku
uzyskania oceny niedostatecznej. Taka poprawa jest dobrowolna i musi odbyć się w
terminie do 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń przystępuje do niej tylko jeden raz.
8. Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach i
problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach zaradczych.
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Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach, postępach i trudnościach w nauce:
1) wpis do zeszytów i dzienniczków ucznia,
2) spotkania indywidualne z rodzicami,
3) kontakty telefoniczne,
4) zebrania z rodzicami.
10. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z oceną semestralną lub roczną wystawioną
przez nauczyciela mogą w tygodniu poprzedzającym konferencję klasyfikacyjną ustnie
wystąpić do nauczyciela o przeprowadzenie dodatkowego testu sprawdzającego
wiadomości, obejmującego odpowiednio zakres materiału nauczania semestru lub roku.
Ocena uzyskana z testu sprawdzającego jest oceną ostateczną. Test przygotowuje i
przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
9.

§ 44
1.

2.

3.

4.

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
defekty rozwojowe.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki
nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć
komputerowych na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej
opinii.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 45

1.

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.

2.

Ocena bieżąca w klasach I-VI ustalana jest w stopniach według skali:
celujący
- 6
bardzo dobry
- 5
dobry
- 4
dostateczny
- 3
dopuszczający
- 2
niedostateczny
-1
Dopuszczalne jest stosowanie znaków; „+” i „-”
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W stawianiu wymagań przez nauczyciela będą brane pod uwagę:
 wymagania konieczne - na stopień dopuszczający - obejmują wiadomości i
umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, potrzebne w życiu, wskazują na braki w
opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, to
opanowanie powyżej 30% wiadomości i umiejętności programowych;
 wymagania podstawowe - na stopień dostateczny - obejmują wiadomości i
umiejętności najważniejsze z punktu widzenia potrzeb edukacji, proste, łatwe do
opanowania przez uczniów przeciętnie uzdolnionych, często powtarzane w programie,
to opanowanie powyżej 50% wiadomości i umiejętności podstawowych;
 wymagania rozszerzające – na stopień dobry - obejmują wiadomości i umiejętności
mniej przystępne, aniżeli elementy treści, zaliczone do wymagań podstawowych,
bardziej złożone, poszerzające relacje między elementami treści, to opanowanie
powyżej 70% wiadomości i umiejętności wymagań programowych;
 wymagania dopełniające, pełne – na stopień bardzo dobry - obejmują pełny zakres
wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, wymagające
korzystania z różnych źródeł wiedzy, wymagające samodzielnej pracy, to pełne
opanowanie programu (od 90%);
 wymagania wykraczające, nie objęte programem – na stopień celujący - obejmują
wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
wynikające z indywidualnych zainteresowań uczniów, pełnego wykorzystania
dodatkowych wiadomości.
3. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla
mniejszości narodowej, dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym i głębokim są ocenami opisowymi.
Ocena klasyfikacji śródrocznej
§ 46
1st Formułowanie oceny klasyfikacji śródrocznej polega na okresowym podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania i zachowanie ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych i zachowania.
2. 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.
3. Ocena klasyfikacji śródrocznej w klasach IV-VI ustalana jest w stopniach według
skali:
celujący
- 6
bardzo dobry
- 5
dobry
- 4
dostateczny
- 3
dopuszczający
- 2
niedostateczny
-1
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Ocena roczna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
5. W terminie nie później niż tydzień przed śródrocznym posiedzeniem rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są
zobowiązani poinformować ucznia i wychowawcę o przewidywanych dla niego
ocenach klasyfikacyjnych.
6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed
zakończeniem okresu nauki poinformować wychowawców o przewidywanych rocznych
ocenach niedostatecznych. Wychowawca oddziału ma obowiązek poinformować
rodziców o ocenach niedostatecznych w formie pisemnej.
7. Nauczyciel jest zobowiązany ustalić oceny śródroczne na tydzień przed klasyfikacyjnym
zebraniem rady pedagogicznej.
8. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej odbywa się nie później niż 7 dni
przed zakończeniem semestru.
9. Ocena klasyfikacji śródrocznej powinna być wpisana w dziennik zajęć
edukacyjnych najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
10. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacji śródrocznej może być zmieniona
jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego.
11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze
programowo wyższym, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków poprzez:
1)
udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych
2)
zindywidualizowany tok nauczania.
12. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie opracowanego dla
niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen opisowych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
4.

Ocena klasyfikacji rocznej:
§ 47
1.

2.

3.

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w
nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
Klasyfikowanie roczne w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym z
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych.
Oceny klasyfikacji rocznej ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, według ustalonych kryteriów odpowiednich do danych zajęć
edukacyjnych, uwzględniając podstawy programowe;
1) Oceny,
2) ocena klasyfikacji rocznej w klasach IV-VI ustalana jest w stopniach według
skali:
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celujący
-6
bardzo dobry
- 5
dobry
- 4
dostateczny
- 3
dopuszczający
- 2
niedostateczny
-1
4. Wychowawca oddziału ma obowiązek powiadomić ucznia i jego rodziców o
przewidywanej ocenie niedostatecznej do 31 maja każdego roku w formie pisemnej
zwrotnej podanej przez ucznia , potwierdzonej podpisem rodzica. O pozostałych,
przewidywanych ocenach klasyfikacji rocznej powinien być powiadomiony uczeń i jego
rodzic ( prawny opiekun) na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej w formie
ustalonej przez wychowawcę.
5. Ocena klasyfikacji rocznej powinna być wpisana w dziennik zajęć edukacyjnych
najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
6. końcowe klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się nie później niż
7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
7. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym i głębokim w klasach I-VI szkoły podstawowej polega na podsumowaniu
jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w
formie opisowej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w formie opisowej.
8. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacji rocznej może być zmieniona jedynie
w wyniku egzaminu poprawkowego.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcie edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
12. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza się
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
Ocena zachowania
§ 48
1.

2.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno wymowy ojczystej;
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dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
okazywanie szacunku innym osobom;
wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej wychowawca oddziału ma obowiązek poinformować ucznia i jego
rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W
przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenie po powrocie na
zajęcia. Rodzice informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.
O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania wychowawca oddziału
jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym i
rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze,
jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5)
6)
7)
8)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ocena zachowania w klasach I – III
§ 49
1.
2.

Ocena z zachowania w klasach I – III ma charakter opisowy.
Ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając:
1) opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia,
2) opinię pracowników szkoły,
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3.

4.
5.

6.

7.

3) samoocenę ucznia.
Przy formułowania oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia
podczas zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą, podczas wyjść, wycieczek, zielonych
szkół oraz gotowość ucznia do poprawy swojego zachowania.
Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy
programowo wyższej.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia
następujące obszary zachowania:
1) zachowanie ucznia na lekcji,
2) udział ucznia w życiu klasy i szkoły,
3) umiejętność,
4) umiejętność funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej,
5) dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia,
6) wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia,
7) kultura osobista i postawa ucznia,
8) rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia poprzez samodoskonalenie.
Informacje o zachowaniu uczniów klas I-III rejestrowane jest w dzienniku lekcyjnym za
pomocą literowych skrótów:
- wzorowe (W)
- bardzo dobre (B)
- dobre (D)
- nieodpowiednie (N)
Zachowanie uczniów posiadających orzeczenie PPPP będzie rozpatrywane
indywidualnie, a zależności od typu niepełnosprawności.
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KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III
Obszary
zachowania
uczniów

Zachowanie ucznia oceniane jest jako
wzorowe, gdy:

Zachowanie ucznia oceniane jest jako
bardzo dobre, gdy:

Zachowanie ucznia oceniane jest jako
dobre, gdy:

Zachowanie ucznia oceniane jest jako
nieodpowiednie, gdy:

Zachowanie
ucznia na lekcji

- jest szczególnie zdyscyplinowany
na zajęciach;
- bezwzględnie przestrzega zasad
ustalonych wspólnie
z nauczycielem i kolegami
w klasie;
- z zaangażowaniem wykonuje
polecenia nauczyciela;
- utrzymuje wzorowy porządek w
miejscu pracy;

- przestrzega dyscypliny na zajęciach;
- dostosowuje się do zasad ustalonych
wspólnie z nauczycielem i kolegami
w klasie;
- bez oporów wykonuje
polecenia nauczyciela;
- utrzymuje porządek w miejscu
pracy;
- nie przeszkadza
w wypowiedzi innym;
- pracuje w ciszy i skupieniu
stwarzając dobre warunki do
pracy sobie i innym;

- bywa zdekoncentrowany, ale rzadko
zakłóca pracę na zajęciach;
- czasami łamie zasady obowiązujące
na zajęciach, ale potrafi poprawić
swoje zachowanie;
-niezbyt zawsze chętnie podejmuje
działania w celu wykonania poleceń
nauczyciela;
- czasami nie potrafi do końca
wysłuchać wypowiedzi innych;
- przeważnie pracuje w ciszy
i skupieniu stwarzając dobre warunki
do pracy sobie i innym; - w przypadku
naruszenia zasad zachowania reaguje
na uwagi nauczyciela i niezwłocznie
poprawia swoje zachowanie;

- często (ustawicznie) zakłóca pracę na
zajęciach;
- świadomie i z premedytacją łamie
zasady obowiązujące na zajęciach;
- hałasuje, przeszkadza innym
w pracy;
-nie podejmuje działań w celu
wykonania poleceń nauczyciela;
- przerywa wypowiedzi innych;
- nie potrafi lub nie chce
pracować w ciszy i w skupieniu;

- uczestniczy w wydarzeniach
zainicjowanych przez innych;
- chętnie bierze udział
w imprezach klasowych
i szkolnych;
- jego działania nie powodują zakłóceń
w funkcjonowaniu otoczenia;

- czasami biernie uczestniczy
w imprezach klasowych
i szkolnych;
- zdarza mu się niewłaściwą postawą
zakłócać przebieg imprez i
uroczystości;

- poprzez negatywną postawę
przeszkadza w działaniach uczniów w
czasie imprez klasowych i szkolnych;
- nie uczestniczy
w przygotowywaniu
i przeprowadzaniu w/w imprez;
- jego zachowanie przeszkadza w
prawidłowym funkcjonowaniu grupy i
otoczenia;

- z zainteresowaniem
słucha
wypowiedzi innych;
- zawsze pracuje w ciszy
i skupieniu stwarzając dobre warunki
do pracy sobie i
innym;

Udział ucznia
w życiu klasy
i szkoły

- jest inicjatorem pomysłów
wzbogacających życie klasy
i szkoły;
- chętnie uczestniczy
w wydarzeniach zainicjowanych
przez innych;
- aktywnie uczestniczy
w imprezach klasowych
i szkolnych;
- z zaangażowaniem działa na rzecz

środowiska;
Umiejętność
funkcjonowania ucznia
w grupie
rówieśniczej

- z zaangażowaniem udziela pomocy
osobom potrzebującym i słabszym;
- potrafi rozwiązywać konflikty i
sytuacje trudne bez stosowania
przemocy
i zaproponować takie rozwiązanie
innym;
- jest szczególnie koleżeński;

- nie odmawia pomocy osobom
potrzebującym i słabszym;
- rozwiązuje lub stara się rozwiązywać
konflikty w sposób nie agresywny, bez
stosowania przemocy;
- jest koleżeński i uprzejmy wobec
innych;

- nie zawsze jest zainteresowany
udzielaniem pomocy potrzebującym
lub słabszym, nie wykazuje w tym
zakresie zaangażowania;
- czasami potrzebuje wsparcia
i ukierunkowania
w rozwiązywaniu problemów
w sposób nie agresywny;
- nie zawsze jest koleżeński;

- odmawia udzielenia pomocy
potrzebującym;
- wykorzystuje słabszych
i dokucza im;
- działa na szkodę kolegów;
- problemy próbuje rozwiązywać w
sposób agresywny;
- często wywołuje konflikty;

Dbałość ucznia
o mienie
własne, szkoły
i otoczenia

- zawsze dba o książki
i przybory własne oraz kolegów;
- szanuje sprzęt szkolny;
- dba o estetykę otoczenia
i zachęca do tego kolegów;
- potrafi doradzić kolegom oraz dać
przykład, jak dbać o mienie własne i
innych;

- utrzymuje w dobrym stanie własne
przybory szkolne
i podręczniki oraz dba
o własność innych;
- dba o estetykę otoczenia;

- zdarza mu się, że przez nieuwagę lub
brak staranności niszczy własną lub
cudzą własność;
- na ogół dba o estetykę otoczenia;

- świadomie niszczy własność swoją
lub własność innych;
- dopuszcza się aktów wandalizmu;
- z premedytacją zakłóca ład
w otoczeniu, nie chce lub nie potrafi
dbać o porządek;

- zazwyczaj jest przygotowany do zajęć
(wykonuje zadania domowe, przynosi
przybory szkolne);
- stara się punktualnie przychodzić na
zajęcia;
- nie narusza dobrego imienia szkoły;
- szanuje tradycje szkoły;
- nie ma problemów
z przestrzeganiem Statutu

- czasami bywa nieprzygotowany do
zajęć, ale nadrabia braki;
- zdarzają mu się spóźnienia na zajęcia;
- poza terenem szkoły zdarza mu się
zachowywać w sposób naruszający
dobre imię szkoły;
- zdarza mu się łamanie Statutu
i regulaminów szkoły, ale stara się
poprawić swoje zachowanie;

Wypełnianie
obowiązku
szkolnego
przez ucznia

- systematycznie przygotowuje się
do zajęć szkolnych (wykonuje
zadania domowe, przynosi przybory
szkolne);

- przychodzi na zajęcia
punktualnie;
- wzorowo dba o dobre imię szkoły;
- szanuje i kultywuje tradycje szkoły;
- zawsze przestrzega Statutu
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- często nie odrabia zadań domowych,
nie przynosi przyborów szkolnych
(jeśli nie jest to uczeń, który nie
uzyskuje pomocy w przygotowywaniu
się do zajęć w domu);
- samowolnie opuszcza zajęcia;
- ustawicznie spóźnia się na zajęcia;
- zachowuje się w sposób naruszający
dobre imię szkoły;
- nie przestrzega Statutu
i regulaminów szkolnych;

i regulaminów szkolnych;

Kultura
osobista
i
postawa ucznia

- z szacunkiem słucha, gdy inni się
wypowiadają;
-wzorowo przestrzega zasad
obowiązujących w grupie;
- akceptuje, a co najmniej toleruje
poglądy
i odmienność innych ludzi;
- dba o kulturę słowa;
- okazuje szacunek innym osobom;
- nie jest obojętny na krzywdę ludzi i
zwierząt
- jest życzliwy i uczciwy;
- dba o bezpieczeństwo swoje
i innych;
- dba o swój wygląd zewnętrzny i
higienę osobistą;

i regulaminów szkolnych;

- z szacunkiem słucha, gdy inni się
wypowiadają;
- przestrzega zasad obowiązujących
w grupie;
- akceptuje, a co najmniej toleruje
poglądy i odmienność innych ludzi;
- dba o kulturę słowa;
- okazuje szacunek innym osobom;
- nie jest obojętny na krzywdę ludzi i
zwierząt
- jest życzliwy i uczciwy;
- dba o bezpieczeństwo swoje
i innych;

- dba o swój
zewnętrzny
i
osobistą;

wygląd
higienę

- czasami wykazuje obojętność w
stosunku do innych osób;
- zdarza mu się wyrażać brak tolerancji
w stosunku do poglądów i odmienności
innych;
- wypowiada się nie zawsze dbając o
piękno i kulturę języka;
- czasami nie przestrzega zasad
bezpieczeństwa;
- nie zawsze dba o własny wygląd i
higienę osobistą
(jeśli nie jest to spowodowane brakiem
właściwej opieki w domu);
- w przypadku odstępstwa od zasad
kulturalnego zachowania potrafi, po
interwencji nauczyciela lub innego
pracownika szkoły, poprawić swoje
zachowanie;

- łamie zasady obowiązujące
w grupie;
- dokucza, krzywdzi osoby
o innych poglądach lub odmiennym
wyglądzie;
- używa niecenzuralnych słów, obraża
innych;
- krzywdzi ludzi i zwierzęta;
- zachowuje się w sposób zagrażający
bezpieczeństwu swojemu i innych;
- w rażący sposób nie dba
o własny wygląd i higienę osobistą;

- potrafi skorzystać, z mniejszym lub
większym sukcesem, z udzielanej
pomocy
i współpracować podczas wspólnie
wykonywanych zadań.

- odrzuca wszelkie propozycje pomocy
i działań sprzyjających postępom w
nauce.

- w przypadku odstępstwa od zasad
kulturalnego zachowanie potrafi
przeprosić i zmienić swoje zachowanie
na lepsze;

Rozbudza-nie
cieka-wości
poz-nawczej
ucznia poprzez
samodosko-

- aktywnie uczestniczy
w zajęciach;
- z własnej inicjatywy bierze udział
w konkursach klasowych i
szkolnych;

- podejmuje niektóre zadania
dodatkowe proponowane przez
nauczyciela;
- korzysta z dodatkowych informacji i
wiedzy przekazywanej przez kolegów;
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nalenie

- uczestniczy w kołach
zainteresowań;
- wykonuje zadania dodatkowe;
- dzieli się swoją wiedzą pomagając
innym
w wykonywaniu zadań.

- współpracuje podczas realizacji zadań
dodatkowych
w grupie.
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§ 50
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
Kryteria przyznawania ocen z zachowania
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania:
a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do
naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,
b) dba o honor i tradycje szkolne,
c) cechuje go wysoko kultura osobista wobec wszystkich pracowników szkoły i
uczniów, a także w swoim otoczeniu, prezentuje taką postawę na wszystkich
zajęciach organizowanych przez szkołę,
d) dba o piękno mowy ojczystej,
e) jest kreatywny – wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły i
środowiska,
f) jest asertywny – potrafi przedstawić własną opinię w taki sposób, że innych nie
obraża,
g) umie współpracować w grupie, odgrywa ważną rolę w integracji środowiska
(klasa, koła zainteresowań, szkoła),
h) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości
stworzonych przez szkołę,
i) szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, j) godnie i kulturalnie
zachowuje się w szkole i poza nią,
j) nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej lekcji.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze statutem,
b) cechuje się wysoką kulturą osobistą i kulturą zachowania wobec osób dorosłych
i kolegów,
c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,
d) szanuje podręczniki, mienie społeczne oraz mienie kolegów,
e) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej,
f) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,
g) nie znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi,
h) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami,
i) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma
usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
j) zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia, które potrafi wiarygodnie
usprawiedliwić,
k) nie używa wulgarnego słownictwa.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) przeważnie przestrzega statutu szkoły, jest prawdomówny,
b) bez usprawiedliwienia nie opuścił więcej niż 7 godzin, zdarzają mu się
spóźnienia, ale potrafi je wiarygodnie wytłumaczyć,
c) czasami podejmuje się prac dodatkowych,
1.

2.

3.
4.
5.

6.

d) zdarza mu się zanieczyszczać mowę ojczystą wulgarnymi wyrazami,
e) przestrzega podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa.
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) dostatecznie wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie lekceważy osób
dorosłych, pracowników szkoły i kolegów,
b) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości,
c) przestrzega podstawowych zasad higieny i estetyki osobistej,
d) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
e) przeważnie jest kulturalny i dba o dobro i mienie szkoły, zdarzają mu się
wagary, jednak nie może opuścić bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin w
semestrze.
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) spóźnia się,
b) opuścił bez usprawiedliwienia 14 godzin w semestrze,
c) wulgarnie odnosi się do nauczycieli i kolegów,
d) nie dba o dobro i mienie szkoły,
e) zapomina o zasadach kultury osobistej,
f) nie przykłada się do nauki.
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły,
b) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
c) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,
d) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły,
e) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż i zastraszanie,
f) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,
g) nie przestrzega zasad czystości, higieny oraz estetyki osobistej i otoczenia,
h) ulega nałogom i namawia do tego innych,
i) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych,
j) spóźnia się na lekcje i wagaruje.
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
Przy ocenieniu zachowania należy uwzględnić pozytywne i negatywne uwagi
zanotowane przez nauczycieli w zeszycie uwag.
Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i
jest ona oceną ostateczną.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub
odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
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Sprawdzian
§ 51
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny,
nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
Sprawdzian przeprowadza się najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia składa się z części pisemnej oraz części
ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych. Ocenę roczną zachowania ustala komisja w drodze
głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje
głos dyrektora.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji ,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ,
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
a) dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji ,
b) wychowawca
c) nauczyciel uczący w danym oddziale ,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
Nauczyciel uczący dziecko danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z
wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwa zajęć,
2) imię i nazwisko ucznia,
3) skład komisji,
4) termin,
5) zadania (pytania) sprawdzające lub wynik głosowania
6) wynik sprawdzianu wiadomości lub ustaloną ocenę
zachowania wraz z
uzasadnieniem .

39

8.

9.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia, wykonaniu zadań praktycznych i głosowaniu. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Egzamin poprawkowy
§ 52

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć na pisemny wniosek jego
rodziców do dyrektora szkoły.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W
skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub inna osoba pełniąca funkcję kierowniczą - jako przewodniczący,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których przeprowadza się egzamin
poprawkowy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w
innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z
tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
dyrektorem tej szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) termin egzaminu;
5) pytania egzaminacyjne;
6) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
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10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować 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.
Egzamin klasyfikacyjny
§ 53
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli:
1) nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
2) realizował na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
3) spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, w tym przypadku:
a) egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć
technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych,
b) zdającemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania,
c) w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel
przez niego wyznaczony (przewodniczący komisji) oraz nauczyciele zajęć
edukacyjnych w danej klasie.
4) nie był klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin
klasyfikacyjny odbywa się na wniosek jego rodziców za zgodą Rady Pedagogicznej.
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
ust. 4.
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii
informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami), nie później jednak niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza
komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
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9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska członków komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Ocena egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 52 ust. 1 i § 51.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„nieklasyfikowana”.
Uczeń,
który z przyczyn
usprawiedliwionych
nie
przystąpił
do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 54

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia I etapu edukacyjnego na wniosek wychowawcy klasy
oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej. począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z
rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
uchylono
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w
porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).
Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
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Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Od roku szkolnego 2007/2008 do
średniej ocen, na świadectwie promocyjnym i ukończenia szkoły wlicza się ocenę z
religii.
9. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z
rodzicami.
10. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w
szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo
uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje
z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
8.

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
§ 55
W kwietniu w klasie szóstej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania
ustalone w podstawie programowej.
1a. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmie:
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z
matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w
zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego,
nauczonego w szkole w ramach zajęć obowiązkowych;
3) uchylony.
1b. Do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian rodzice
ucznia składają Dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z
którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu.
1c. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły pisemną informację o zmianie języka
obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące przed
terminem sprawdzianu.
2. Za organizację i przebieg sprawdzianu w Szkole odpowiada przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.
2a. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu nadzorującego
określa § 3 i § 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do
sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej.
1.
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1) Opinia taka powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że nie wcześniej
niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Opinię tą należy dostarczyć do
Dyrektora Szkoły do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń
przystępuje do sprawdzianu;
2) Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel, do dnia 20 listopada roku
szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, informuje na
piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy
przeprowadzania sprawdzianu.
4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia,
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
6. W przypadku uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie Rada
Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu
do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
7. Dla uczniów:
1) Niesłyszących;
2) słabo słyszących;
3) niewidomych;
4) słabo widzących;
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
6) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do
sprawdzianu,
przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności.
7a. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części
sprawdzianu w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się
odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona”
7b. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest:
1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1. zwolnienia dokonuje dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Dyrektora Szkoły;
8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy
przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu
na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.
Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu
najwyższego wyniku.
9. uchylony
10. Sprawdzian przeprowadzany jest w jednym dniu i trwa: część pierwsza – 80 minut, część
druga – 45 minut.
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W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, chorych i niesprawnych
czasowo czas trwania każdej części sprawdzianu może być przedłużony, zgodnie z
wytycznymi określonymi przez dyrektora Komisji Centralnej w szczegółowej
informacji.
10a. Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach określonych
w §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
11. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:
1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku
z matematyki;
2) wynik z części drugiej.
12. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez
Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
13. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu Nadzorującego może zezwolić
uczniowi na opuszczenie sali, wykluczając możliwość kontaktowania się ucznia z innymi
osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
14. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie
uczniowie, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, członkowie zespołu
nadzorującego oraz obserwatorzy.
14a. Obserwatorami, o których mowa w ust. 12a. mogą być:
1) pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania;
2) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych;
3) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu prowadzącego
szkołę.
15. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.
16. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących
zadań ani ich nie komentuje.
17. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
18. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
19. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i
unieważnia sprawdzian tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu
sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole.
2) W powyższym przypadku uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie
ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego
roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
20. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w
ustalonym terminie przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez
dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
20a. W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może przystąpić do
sprawdzianu w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na
1)
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udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia) może
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu.
21. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (lub danej części sprawdzianu, o którym
mowa w punkcie 1a.) w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje
do sprawdzianu w następnym roku.
22. Uczeń może w terminie 2 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone
przepisy dotyczące jego przeprowadzania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów
dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w
porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić sprawdzian (lub daną
część sprawdzianu o którym mowa w punkcie 1a.) i zarządzić ponowne jego
przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu.
Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich lub poszczególnych uczniów.
23. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie Szkoły. Wyniku sprawdzianu nie
odnotowuje się na świadectwie ukończenia Szkoły.
23a. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń o
szczegółowych wynikach sprawdzianu.
24. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla
każdego ucznia przekazuje do Szkoły komisja okręgowa nie później niż na 7 dni przed
zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadkach późniejszego
przystąpienia do sprawdzianu – do 31 sierpnia danego roku.
25. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego
rodzicom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
Kary i nagrody
§ 56
1.

Dla uczniów osiągających bardzo dobre i wyróżniające wyniki w nauce oraz
przestrzegających wymagania Statutu w zakresie obowiązków ucznia, ustala się
następujące systemy nagród:
1) pochwały;
a) pochwała wyrażona przez nauczyciela na lekcji wobec uczniów,
b) notatka do lokalnej prasy wyrażająca uznanie Szkoły dla niezwykłej postawy lub
szczególnego czynu ucznia;
2) nagrody książkowe lub rzeczowe przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy,
nauczyciela lub opiekuna organizacji uczniowskiej działającej na terenie Szkoły;
a) uczniowi, który uzyskał na świadectwie średnią ocen co najmniej 4,75 i
wzorową ocenę z zachowania,
b) uczniowi, który otrzymał co najmniej wzorową ocenę zachowania oraz spełnia
przynajmniej dwa spośród następujących warunków:
 wyróżnia się systematyczną i rzetelną nauką (nie utożsamić ze średnią
ocen),
 wyróżnia się aktywnością w życiu klasy i Szkoły,
 wyróżnia się w pracy organizacji,
 wyróżnia się wzorową frekwencją,
 zajmuje czołowe miejsca w konkursach, zawodach sportowych itp.
 reprezentując Szkołę na jej terenie i na zewnątrz,
 wyróżnia się w niesieniu pomocy innym, a zwłaszcza ludziom starszym;
46

2.

3) świadectwo z wyróżnieniem dla ucznia osiągającego na świadectwie średnią ocen
nie niższą niż 4,75.
Od roku szkolnego 2007/2008 do średniej ocen, na świadectwie promocyjnym i
ukończenia szkoły wlicza się ocenę z religii.
4) uczniowie klas I-II wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują dyplomy
wzorowego ucznia, a uczniowie klas III otrzymują nagrody książkowe;
5) za wysokie osiągnięcia sportowe uczeń otrzymuje dyplom. Co roku przyznaje się
tytuł – Najlepszego Sportowca Roku – jednemu chłopcu i jednej dziewczynie i
nagradza ich statuetką lub pucharem.
Dyplomy otrzymują rodzice:
1) uczniów klas szóstych, którzy uzyskali na świadectwie średnią ocen co najmniej 4,75
i wzorową ocenę z zachowania – list gratulacyjny.
2) uczniów klas trzecich i szóstych, którzy angażowali się w pracach na rzecz szkoły.
§ 57

1.

2.
3.

4.

Dla uczniów nie przestrzegających zasad określonych w Statucie ustala się następujący
system kar:
1) ustne upomnienie udzielone indywidualnie uczniowi przez nauczyciela;
2) ustne upomnienie udzielone uczniowi przez nauczyciela wobec klasy;
3) uwaga informacyjna dla rodziców wpisana przez nauczyciela do dzienniczka ucznia
lub zeszytu przedmiotowego;
4) uwaga pisemna do dzienniczka ucznia lub zeszytu wychowawcy;
5) ustne upomnienie udzielone przez Dyrektora w obecności nauczyciela lub
nauczyciela i rodzica;
6) nagana udzielona uczniowi przez Dyrektora, na wniosek wychowawcy lub
nauczyciela wobec społeczności szkolnej;
7) zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych;
8) przeniesienie do równoległej klasy decyzją Dyrektora na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej,
9) – uchylony;
Przy udzieleniu kary nie musi być zachowana wskazana wyżej kolejność.
Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej Szkoły Podstawowej w następujących przypadkach:
1) agresywne zachowanie w stosunku do innych uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły (bicie, szantaż fizyczny i psychiczny, wymuszanie pieniędzy, wulgarność);
2) wchodzenie w kolizję z prawem (kradzieże, używanie lub rozprowadzanie środków
odurzających);
3) przebywanie w stanie nietrzeźwym;
4) demoralizacja innych uczniów;
5) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi (koleżanki).
Kopia decyzji o przeniesieniu jest wpisana do arkusza ocen ucznia.
§ 58

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej
nagrodzie lub stosowanej wobec niego karze.

47

§ 59
1.

2.

Uczeń może się odwoływać od zastosowanej kary do:
1) wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły, opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub
Rzecznika Praw Ucznia, gdy karę stosuje inny nauczyciel;
2) Dyrektora Szkoły, Samorządu Uczniowskiego lub Rzecznika Praw Ucznia, gdy karę
stosuje wychowawca.
Tryb odwoływania się od zastosowanej kary:
1) kara może być zawieszona na prośbę i poręczenie wychowawcy lub Samorządu
Uczniowskiego. Pisemna prośba o zawieszeniu kary musi być złożona na ręce
Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od daty jej udzielenia;
2) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą odwołać się od decyzji o karze w
terminie 7 dni począwszy od dnia powzięcia decyzji o udzielonej karze. Odwołanie
wymaga formy pisemnej skierowanej do Dyrektora Szkoły;
3) – uchylony;
4) – uchylony.
Postanowienia końcowe
§ 60

1.

2.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy
42-289 Woźniki
ul. Powstańców Śląskich 7
Tel./fax 34 3573 470,
NIP: 575-17-10-414.
Szkoła posiada sztandar oraz może posiadać godło.
§ 61

Szkoła posiada własny ceremoniał obejmujący:
1) Stałe uroczystości szkolne z udziałem sztandaru:
 rozpoczęcie roku szkolnego,
 ślubowanie klas I,
 Święto Odzyskania Niepodległości,
 Dzień Patrona Szkoły,
 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 zakończenie roku szkolnego oraz przekazanie sztandaru klasie V.
2) Odświętny strój szkolny uczniów:
W dniu uroczystości szkolnych uczeń zobowiązany jest nosić strój odświętny:
jednolita biała koszula, granatowe spodnie lub spódnica i granatowa kamizelka z
tarczą.
Ustala się następujące dni, w których uczeń przychodzi ubrany odświętnie:
 rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 Dzień Edukacji Narodowej
 Święto 11 Listopada
 Święto 3 Maja
 Apele i akademie, na których dziecko występuje
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Dzień Patrona Szkoły
wyjazd do teatru, filharmonii i opery
próbny i zewnętrzny egzamin (klasa VI)
test trzecioklasistów
wszędzie, gdzie reprezentuje się szkołę na zewnątrz (z wyjątkiem zawodów
sportowych).
3) Ustala się następujące dni i sytuacje, w których uczeń nie jest zobowiązany nosić
jednolitego stroju uczniowskiego:
 Dzień Samorządności
 Dzień Dziecka
 Wszystkie zajęcia pozalekcyjne.
§ 62
1.
2.
3.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne
przepisy.
Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia znajdujące
się w budynku szkoły min. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym
pracownie komputerową, która posiada zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju
psychicznego uczniów.
§ 63

1.
2.

Zmiany w Statucie wymagają postępowania formalno-prawnego obowiązującego w jego
przygotowaniu i uchwaleniu.
Do statutu w miarę zmieniających się rozporządzeń i sytuacji wprowadza się poprawki.
W momencie, kiedy ilość poprawek utrudnia czytanie dokumentu wprowadza się tekst
jednolity, z którym dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną.
§ 64

Sprawy nie ujęte w niniejszym Statucie regulowane są obowiązującymi przepisami prawa, a
w szczególności Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. w części dotyczącej
szkół publicznych.
§ 65
Budynek i teren szkoły są pod nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki. Ustala się zasady wykorzystania monitoringu

49

Spis treści
Wstęp .......................................................................................................................... 2
Cele i zadania szkoły .................................................................................................. 2
Organy szkoły .............................................................................................................. 5
Dyrektor Szkoły …………………………………………………………………….. 6
Rada Pedagogiczna ……………………………………………………………….… 8
Rada Rodziców ……………………………………………………………………... 8
Samorząd Uczniowski …………………………………………………………….… 9
Współdziałanie organów szkoły ………………………………………………......... 9
Organizacja szkoły ………………………………………………………………….. 10
Nauczanie etyki i religii …………………………………………………………….. 11
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej ………………………………. 12
Świetlica …………………………………………………………………………….. 15
Biblioteka ……………………………………………………………………………. 16
Formy współpracy biblioteki szkolnej ……………………………………………… 17
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami
ćwiczeniowymi w szkole ……………………………………………………………. 17
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ......................................................................... 18
Uczniowie szkoły ........................................................................................................ 21
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego......................................................................... 25
Ocena klasyfikacji śródrocznej ……………………………………………………… 28
Ocena klasyfikacji rocznej …………………………………………………………….29
Ocena zachowania …………………………………………………………………… 30
Ocena zachowania w klasach I – III …………………………………………….…... 31
Sprawdzian……………………................ .................................................................. 39
Egzamin poprawkowy ................................................................................................. 40
Egzamin klasyfikacyjny .............................................................................................. 41
Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ............ 43
Kary i nagrody ………………………………………………………………………. 46
Postanowienia końcowe .............................................................................................. 48
Spis treści ..................................................................................................................... 50

50

