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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO
OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze
zm.),
4) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) .
6) Inne akty prawne wydane do ustaw.
§2
1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej z siedzibą
w Buczku przy ulicy Szkolnej 3 ;
2) oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej;
3) oddziałach gimnazjalnych – należy przez to rozumieć uczniów gimnazjum;
4) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Buczku;
5) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Buczku;
6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
Dz. U. z 2017, poz. 59);
7) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Buczku;
8) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie
przedszkolne, uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych;
9) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
10) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono
oddział w szkole i oddziale przedszkolnym;
11) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku;
12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Łódzkiego
Kuratora Oświaty;
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13) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Buczek z siedzibą w Buczku,
ulica Głowna 20;
14) obsługę finansowo- księgową - należy przez to rozumieć obsługę prowadzoną
w placówce.
§3
1. Szkoła używa pieczęci:
1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Buczku”;
2) okrągłej – dużej z godłem państwa i napisem w otoku: „Gimnazjum Publiczne
w Buczku”;
3) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku, 98-113
Buczek, ul. Szkolna 3, NIP 831-163-25-45, tel. 43 6774024;
4) podłużnej z napisem: „ Dyrektor Szkoły”
5) okrągłej z napisem „Gimnazjum Publiczne w Buczku– Biblioteka”;
6) okrągłej z napisem „Szkoła Podstawowa w Buczku– Biblioteka”;
2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się
w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego
upoważnione.
Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
§4
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz
uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze
profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące
cele:
1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego
wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych,
posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą,
zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania
przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;
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5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości
przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny
prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;
b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne
zdolności twórcze;
7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci
realistycznych od fantastycznych;
8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego,
kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym
środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych
szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu
w społeczności szkolnej;
12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,
wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem,
13) kształtuje świadomość ekologiczną;
14) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz
umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej;
15) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;
16) rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne;
17) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty
lokalnej;
18) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;
19) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych
celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;
20) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
21) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań
prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej,
plastycznej, muzycznej i ruchowej;
22) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;
23) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele);
24) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych
osób;
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25) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
26) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;
27) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
28) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
29) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;
§5
1. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem
optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad
promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły poprzez:
a) realizacją podstawy programowej;
b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,
c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,
e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
poprzez:
a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych;
b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;
c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;
d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne
wspólnoty lokalnej;
e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej;
f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów
współczesnych.
3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły
w szczególności poprzez:
a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
b) organizowanie nauczania indywidualnego,
c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,
d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,
e) prowadzenie zajęć specjalistycznych.
4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:
a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania
uzależnieniom;
d) realizację programów profilaktycznych.
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5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną
opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:
a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania
w szkole,
b) nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych,
c) gwarantuje diagnozę zespołu uczniów,
d) zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu.
6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,
b) przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli
i
pracowników
niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
c) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym
nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,
e) zapewnia opiekę dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne z chwilą
przejęcia wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub innym
upoważnionym przez nich na piśmie osobom,
f) zagwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,
g) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem
zajęć,
h) wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu
dyżurów,
i) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym
regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,
j) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu
w budynku i wokół niego;
7) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami
rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie tj.
a) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września
przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły,
zasadami bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły;
b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się
po drogach,
8) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku
i słuchu poprzez:
a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,
b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.,
9) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne
formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:
a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną,
b) dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce;
c) wyprawki szkolnej,
10) prowadzi działania opiekuńcze, za które odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele,
a szczególnie pedagog szkolny, wychowawcy, poradnia psychologiczno – pedagogiczna
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i inne poradnie, w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka, a w miarę potrzeb z organami
pomocy społecznej i wolontariuszami,
11) udziela opieki i pomocy uczniom potrzebującym przez:
a) rozpoznawanie niepełnosprawności,
b) rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków życia ucznia,
c) kierowanie do specjalistów,
d) ścisłą realizacje zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi,
e) umożliwianie korzystania z normalnego toku nauczania uczniom niepełnosprawnym
w oparciu o opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej i możliwości szkoły,
f) organizowanie zajęć świetlicowych, klubowych i innych form spotkań z uczniami po
lekcjach w miarę możliwości szkoły,
g) zapewnienie uczniom możliwości spożycia szklanki mleka i obiadów w stołówce
szkolnej; odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub z napoju ustala
dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentem, z uwzględnieniem częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki żywienia,
h) zapewnienie uczniom, którzy mają trudne warunki rodzinne lub ulegli wypadkom
losowym doraźnej pomocy materialnej.
12) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne
13) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki.
14) podejmuje działania wychowawczo -profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym
zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań oraz
przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są poprzez:
a) rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami,
b) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia,
c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy,
demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;
d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na
uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów
zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach z wychowawcą;
e) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań
interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;
e) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;
f) zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed
niepożądanymi treściami w Internecie;
§6
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,
co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia
dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:
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1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym,
emocjonalnym,
społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w
przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
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§7
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole
i placówce polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia,
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
3) czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków
do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku
społecznym.
2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole
i placówce wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana
z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy,
o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;
10) pracownika socjalnego;
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11) asystenta rodziny;
12) kuratora sądowego;
13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w
formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w przypadku uczniów szkół
podstawowych ;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.
6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym i szkole jest
dobrowolna i nieodpłatana.
Rozdział 3
Organy pracy szkoły
§8
1.
1)
2)
3)
4)

Organami szkoły są:
dyrektor zespołu szkół, wicedyrektor,
rada pedagogiczna,
rada rodziców,
samorząd uczniowski

2. Szkołą kieruje dyrektor.
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3. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę.
4. Kompetencje dyrektora szkoły:
1) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami,
2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na
zewnątrz,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
6) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansowa
i gospodarczą obsługę szkoły,
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia w organizacji praktyk
pedagogicznych,
10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu, przeprowadzanego w szkole,
11) dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia,
12) organizuje zajęcia dodatkowe,
13) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku
porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i rady rodziców:
a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym,
14) podaje corocznie w terminie do dania zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku
szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w danym roku szkolnym,
15) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu
używania tych podręczników lub materiałów,
16) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych
oraz
czynności
związane
z
gospodarowaniem
tymi
podręcznikami
i materiałami,
17) organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z odrębnymi przepisami,
18) wprowadza dodatkowe zajęcia edukacyjne dla których nie została ustalona podstawa
programowa, ale program został włączony do zestawu programów nauczania po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
19) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
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wychowawcza lub szerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
20) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą sprawującymi
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko
i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
5. Dyrektor decyduje w sprawach:
1) przyjmowania uczniów do szkoły oraz zmiany przez nich klasy, oddziału lub szkoły,
2) sporządzenia statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań lub innych informacji
o działalności szkoły,
3) zwoływania zebrań rady pedagogicznej,
4) zawieszania uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi
przepisami prawa i przekazywanie ich do decyzji organu prowadzącego lub sprawującego
nadzór; zawieszenia lub uchylenia uchwał i decyzji rady rodziców oraz organizacji
uczniowskich sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
5) przyznawania nagród dyrektora, (nagrody dyrektora przyznawane są zgodnie
z regulaminem nagród),
6) nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,
7) wymierzania kar porządkowych pracownikom,
8) zatrudniania, awansowania i zwalniania oraz wyznaczania zakresów czynności
pracownikom administracyjnym, ekonomicznym i obsługi,
9) powierzania czasowego zastępstwa wicedyrektorowi szkoły,
10) przydzielania stałych prac i zadań związanych bezpośrednio z organizacją procesu
dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć kierując się potrzebami
szkoły,
11) przydziału godzin ponadwymiarowych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie
uwzględniając potrzeby szkoły,
12) zatwierdzania po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną planu wykorzystania środków
finansowych, wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałym pracownikom szkoły,
13) innych zadań wynikających z ustawy i aktów wykonawczych,
6. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań
wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora szkoły,
instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna
rodziny i innych.
7. Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej
szkoły to w szczególności:
1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą
efektów,
2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne
działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa,
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3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,
4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza
poza ustalone normy społeczne,
5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny,
wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń
dla zdrowia i życia.
6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły.
8. Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki wykonuje wicedyrektor, a w przypadku
nieobecności dyrektora i wicedyrektora nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły lub
wicedyrektora.
§9
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów
praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi
pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca
dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej
mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
3.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania
mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy
dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady
pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły.
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7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po
zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.7, niezgodnych
z przepisami prawa.
10. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia
do uchwalenia radzie szkoły.
13. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
14. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.
15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
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16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
17. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 10
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady
tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. Rada rodziców uchwala
regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
2.

Kompetencje rady rodziców:

rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo - profilaktyczny,
3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły,
4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
5) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu
wspierania działalności statutowej szkoły,
6) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
7) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
9) występowanie rady oddziałowej rodziców do dyrektora szkoły podstawowej
z wnioskiem o niedzielnie oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów
o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.
1)

3. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin stanowiący odrębny
dokument.
4.

Kadencję rady rodziców ustala regulamin.

§ 11
1.

W szkole działa samorząd uczniowski.
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2.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin stanowiący odrębny
dokument.
4.

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd ma prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi opinii we
wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwiązywania i zaspakajania
własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie
z
własnymi
potrzebami
i
możliwościami
organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
6.

Samorząd wyłania ze swego składu radę wolontariatu.

7. Cele i założenia rady wolontariatu to w szczególności:
1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;
4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych,
chorych, samotnych;
5) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp
7) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim
problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza
praca dzieci itp.;
8) promowanie życia bez uzależnień;
9) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.
8. Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć
organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę
potrzebującym.
9. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie,
rodzice.
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10. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje
oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.
11. Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy
i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez
szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą
potrzebujących.
12. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach
podsumowujących.
13. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
14. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację,
wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub
placówki i rady rodziców.
§ 12
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje
reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.
3. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi
szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych
posiedzeń tych organów.
4. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty podjęcia.
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:
1) konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: wychowawca klasy
w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej
klasy; dyrektor, jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami
dotyczy wychowawcy klasy,
a) od decyzji dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę,
5.
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odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie
2 tygodni od daty wydania orzeczenia,
2) konflikt pomiędzy nauczycielami – postępowanie prowadzi dyrektor szkoły
a) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się do
organu prowadzącego szkołę,
b) konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze
stron organ prowadzący szkołę,
3) konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły - postępowanie w pierwszej
instancji prowadzi dyrektor szkoły,
4) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do
organu prowadzącego.
b)

6. Organy szkoły informują się wzajemnie o podejmowanych decyzjach lub planowanych
działaniach.
Rozdział 4
Organizacja pracy szkoły
§ 13

2)

W szkole podstawowej edukacja przebiega w dwóch etapach:
etap I - klasy I - III szkoły podstawowej,
etap II - klasy IV - VIII szkoły podstawowej.

2.

W szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne.

1.
1)

3. Kształcenie na etapie I klas I - III szkoły podstawowej ma charakter zintegrowany i jest
łagodnym przejściem z wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie
szkolnym.
4. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel według ustalonego planu dostosowując część
zajęć i przerw do aktywności uczniów.
5. Nauczyciel układa zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania
i doskonalenia podstawowych umiejętności.
6.

Liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

7. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia
zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu
rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy, dzieli dany oddział, jeżeli
liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.
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8. Na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz za zgodą organu
prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły podstawowej może odstąpić od podziału, o którym
mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2.
Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
9. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej zostanie zwiększona
zgodnie z ust. 4, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15
ust. 7 ustawy.
10. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono o 2, może funkcjonować ze zwiększoną
liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 14
1. Organizację roku szkolnego określa Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzieli się na dwa okresy:
1) od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu do trzeciego
piątku stycznia,
2) od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po trzecim piątku stycznia do dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2.

3. Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola,
o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, zaopiniowany przez zakładowe organizacje
związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego
roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.
4. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do
dnia 29 maja danego roku.
5. Organizację stałych obowiązków i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły, na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
§ 15
1.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
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4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
5. W przypadku naruszania podstawowych obowiązków nauczyciela wychowawcy rodzice
mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o jego zmianę. Wniosek, o którym mowa
powinien zawierać udokumentowane zastrzeżenia, wyrażające wolę większości rodziców.
6. W celu rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje w terminie 14 dni komisję
w składzie: dyrektor lub jego zastępca, członek rady pedagogicznej, przedstawiciele
związków zawodowych, przedstawiciele rodziców. Komisja bada zasadność zastrzeżeń,
a ostateczną decyzje podejmuje dyrektor.
7. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych
oraz informatyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy
na zajęciach. o których mowa w pkt 7 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego
szkołę.
9. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII i oddziałach gimnazjalnych
prowadzone są w grupach liczących od 12 - 26 uczniów.
§ 16
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 - 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.

3. Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia pozalekcyjne uwzględniające ich potrzeby
rozwojowe:
1) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
2) koła zainteresowań,
3) zajęcia sportowe,
4) zajęcia świetlicowe,
5) inne zajęcia pozalekcyjne.
4.
1)
2)
3)

W szkole mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym:
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach,
koła zainteresowań,
zajęcia nadobowiązkowe.
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§ 17
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, z poszczególnymi
nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 18
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
lub organizację dojazdów do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25.
3. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi oraz uczniami rozpoczynającymi lekcje później lub
kończącymi wcześniej świetlica sprawuje w godzinach od 7.00 – 16.30.

4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój
fizyczny oraz odrabianie lekcji.
5. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może
zorganizować stołówkę.
6. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor
szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
7.

Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat.

§ 19
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli,
uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera
doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do
samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjna
i komunikacyjną,
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
2.
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wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
7) określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub
materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego
okresu używania tych podręczników lub materiałów.
5)

Pomieszczenie biblioteki umożliwia:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych,
2) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
3) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie poza bibliotekę,
4) korzystanie ze zbiorów multimedialnych i internetu,
5) prowadzenie zajęć dydaktycznych.
3.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Czas pracy
biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty
niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

8)

Do zbiorów bibliotecznych należą:
programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
wybrane pozycje z literatury pięknej i popularnonaukowej i naukowej,
wydawnictwa informacyjne i albumowe,
czasopisma dla dzieci i młodzieży,
czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno –kulturalne,
wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli,
zbiory multimedialne,

6.

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

7. Dyrektor zapewnia obsadę personelu, odpowiednie pomieszczenie, wyposażenie, środki
finansowe oraz obserwuje i ocenia pracę biblioteki.
8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej
stanowiącej odrębny dokument.
9. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami
ćwiczeniowymi w szkole:
1) podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN
stanowią własność organu prowadzącego,
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szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne
mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do materiałów edukacyjnych
mających postać elektroniczną, albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały
ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu,
3) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu.
2)

10. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadku przejścia
ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych
podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki, 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 otrzymanych materiałów 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.
11. Biblioteka szkolna współpracuje z :
1) uczniami w zakresie:
a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
c) rozbudzania u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich
użytkowanie
2) nauczycielami w zakresie:
a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych,
b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie
wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki
3) rodzicami w zakresie:
a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe,
b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się
z dbania o podręczniki,
c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów
przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.
12. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami
oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych
i innych imprez czytelniczych oraz wymiany książek, materiałów i zbiorów multimedialnych.
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§ 20
1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do
uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości,
potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy
i w złagodzeniu startu zawodowego.
3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania
problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną
rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół. .
4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego
diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu
dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji
edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom,
rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie
regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
1) sieci szkół ponadpodstawowych;
2) rynku pracy;
3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;
4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;
5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:
1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich
rodzicom (prawnym opiekunom);
2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do
świadomego planowania kariery;
3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;
4) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;
5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie
dobrych wzorców/;
6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń
pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/,
7) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego
zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;
8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu,
poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych
warunków, bezrobocia;
9) wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie
spotkań szkoleniowo- informacyjnych;
10) współpracy z instytucjami wspierającymi:
a) kuratorium oświaty,
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b)
c)
d)
e)

urzędem pracy,
centrum informacji i planowania kariery zawodowej,
poradnia psychologiczno-zawodową,
komendą OHP oraz innymi.

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je:
doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel
wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:
1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach
siódmych i ósmych;
2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
3) spotkań z rodzicami;
4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,
5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych;
6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny
system doradztwa zawodowego.
§ 21
1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Szkoła
stale współpracuje z:
1) Gminnym Ośrodkiem Zdrowia,
2) Poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
3) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
2. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się
następujące zasady działania:
1) w wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń
szkolnych uczniowi zapewniona zostaje pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz
indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów,
2) w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem
każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka (wywiady środowiskowe,
rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek w przypadkach szczególnych – kontakt
z poradnią rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły),
3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady
i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem,
rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy,
4) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada
się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę
z instytucjami wspomagającymi szkołę (policja, poradnia psychologiczno – pedagogiczna,
sąd rodzinny).
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§ 22
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości
harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.
3. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele
biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania
problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.
4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują
o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych
instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki
i profilaktyki poprzez:
1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych
oddziałów oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;
2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym
zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku
szkolnego;
3) kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów;
4) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat
metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania
i profilaktyki;
5) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły;
6) udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na
wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;
7) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych dokumentów
pracy szkoły;
8) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących
niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym
oddziale i zespole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka,
jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania
braków;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich
dzieci;
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wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat
szkoły.
5)

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia
dziecka w niezbędne materiały, pomoce; i inne;
4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych
warunków nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;
6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;
7) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach,
warsztatach, pogadankach, konsultacjach;
8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;
9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu
wychowawczo –profilaktycznego, zadań z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin
z wychowawcą;
10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego
i innych;
11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli;
w możliwie szybkim czasie;
12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania
mienia szkolnego i prywatnego;
13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub
nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub
życia;
14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie
fizyczne i psychiczne;
15) promowania zdrowego stylu życia.
8. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice
(prawni opiekunowie) bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem,
w przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności
wychowawca klasy, a w następnie dyrektor szkoły.
§ 23
1.
1)
2)
3)
4)

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
sale lekcyjne
sale komputerowe
salę gimnastyczną
halę sportową
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5)
6)
7)

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sale do zajęć świetlicowych
bibliotekę
boiska przyszkolne
Ponadto w budynku szkoły znajdują się pomieszczenia:
gabinet dyrektora i wicedyrektora
sekretariat
pokój nauczycielski
gabinet pedagoga
gabinet stomatologiczny
gabinet pomocy doraźnej.

§ 24
1. W szkole działa oddział przedszkolny, w którym realizowany jest obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego.
Do głównych zadań oddziału przedszkolnego należą:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
2) sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków
pobytu w placówce,
3) rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
4) współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci,
5) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
6) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
7) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2.

Realizując powyższe zadania, szkoła:
1) rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im
równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
2) stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków oraz do podejmowania
odpowiedzialności za siebie i otoczenie,
3) rozwija wrażliwość moralną dzieci, uczy odróżniania dobra od zła,
4) kształtuje umiejętność obserwacji najbliższego środowiska, ułatwia rozumienie prostych
zjawisk zachodzących w otoczeniu,
5) zachęca dzieci do wyrażania swoich uczuć oraz do otwartego kontaktu z rówieśnikami
i dorosłymi,
6) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności twórczej i wyrażania własnych
myśli i uczuć,
7) rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci,
8) tworzy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych
i prozdrowotnych zachowań.
3.
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4. Oddział przedszkolny organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom pomocy
psychologiczno – pedagogicznej polegającej na:
1) diagnozowaniu środowiska dziecka,
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka,
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności,
4) wspieraniu dzieci uzdolnionych,
5) wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
6) umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
7) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek rodziców,
nauczyciela, poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
a także specjalistów.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana w formie:
1) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych
o charakterze terapeutycznym;
2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
3) zajęć psycho - edukacyjnych dla rodziców.
6.

zajęć

7. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego odbywa się poprzez odpowiedni dobór
treści, metod i organizację pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej,
uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:
1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
2) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych
form i metod pracy, organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez
dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy
w różnorodnej twórczości własnej,
3) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej
i regionalnej,
4) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec
zagadnień ochrony środowiska,
5) upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,
6) organizowanie nauki religii, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
8. Oddział przedszkolny organizuje współpracę z rodzicami w celu jednolitego
oddziaływania wychowawczego, w szczególności:
1) systematycznie informuje rodziców o realizowanych zadaniach,
2) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich
do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,
3) informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania
osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
4) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego.
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9.

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.

10. Dziecko powinno być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego i na niego przez
rodziców, opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą mu pełne
bezpieczeństwo.
11. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiada nauczyciel wychowania
przedszkolnego.
12. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice lub
opiekunowie.
13. Oddział przedszkolny może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i wychowawczą w zależności
od potrzeb, np. o zajęcia dodatkowe.
14. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany
program wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość.
15. Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe
rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole obserwację pedagogiczną zakończoną analizą
i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
16. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z pedagogiem, logopedą oraz
innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
17. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody
i formy pracy do jego możliwości.
18. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę
potrzeb spotkania indywidualne.
19. Nauczyciel na początku roku zapoznaje rodziców z programem wychowania
przedszkolnego.
§ 25
1.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematycznych projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
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4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3) wykonanie zaplanowanych działań,
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,
5) podsumowanie prac nad projektem.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w danym
roku szkolnym.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji
projektu edukacyjnego.
10. W przypadku, o którym mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 26
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych (administracyjnych) i obsługi.
2.

Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązku wynikające z art. 100 Kodeksu pracy

3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
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4. Podstawowe obowiązki dla
o pracownikach samorządowych.

pracowników

samorządowych

określa

ustawa

5. Nauczyciele, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, o których mowa w ust. 3,
są zobowiązani w szczególności:
1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych
zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;
2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą,
krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy,
umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;
3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku
zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających trudności
w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;
4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę
zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;
5) rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność
postępu społecznego;
6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne
i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych,
wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;
7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;
8) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;
9) systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy;
10) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora;
11) przestrzegać statutu szkoły;
12) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
13) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;
14) kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
15) pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym
harmonogramem;
16) właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
17) dbać o poprawność językową, własną i uczniów;
18) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;
19) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;
20) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom
i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;
21) aktywne uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów
nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;
22) rzetelne przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów
sportowych;
23) udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu.
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6. Nauczyciele podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej
wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy.
§ 27
1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowisko
wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
1) w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:
a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy
i stosunków pracowniczych,
b) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zgodnie
z higieną pracy umysłowej ucznia,
c) współudział w opracowaniu projektów rocznych planów pracy dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
d) organizowanie zastępstw za nauczycieli nieobecnych,
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem wewnętrznym, szczegółowym
dyrektora szkoły,
f) nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji dotyczącej wszystkich organizacji
uczniowskich: inspirowanie organizacji szkolnych do ciekawej i twórczej pracy,
g) inspirowanie nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach, rozliczanie i notowanie
wyników,
2) w zakresie organizacji działalności szkoły:
a) współudział w zakresie zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole
porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
c) współudział w organizowaniu wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt
szkolny,
d) nadzór nad pedagogiczną działalnością świetlicy i biblioteki,
3) w zakresie spraw kadrowych i socjalnych:
a) współudział w realizacji zadań związanych z oceną pracy nauczyciela,
b) współudział w ustalaniu wysokości wynagrodzenia i premiowania pracowników,
c) współudział w przyznawaniu nagród dyrektora wyróżniającym się pracownikom,
4) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:
a) współudział w organizowaniu inwentaryzacji majątku szkoły,
b) nadzór nad właściwą organizacją i celowością wycieczek, imprez o charakterze
rozrywkowym. Rozliczanie i prowadzenie dokumentacji,
c) współudział w prawidłowej dokumentacji ewidencji ruchu uczniów
5) Inne doraźne obowiązki zlecone przez dyrektora szkoły.

33

3.
1)
2)

Uprawnienia wicedyrektora:
jest bezpośrednim przełożonym dla nauczycieli,
pełni bieżący nadzór pracowniczy nad pracą nauczycieli,

4. Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły przejmuje uprawnienia zgodnie z jego
kompetencjami, a w szczególności:
1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
2) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora,
3) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę oraz innymi instytucjami,
5. Obserwuje nauczycieli, wydaje zalecenia pokontrolne i poobserwacyjne oraz egzekwuje
ich wykonanie.
6.

Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk studenckich,

7. Wicedyrektor kształtuje atmosferę twórczej pracy w szkole, życzliwości i zgodnego
współdziałania. Jest zobowiązany przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów
bhp, przepisów przeciwpożarowych,
§ 28
1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę
możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań umożliwiających
rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności
szkolnej.
Wychowawca w celu realizacji zadań:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego
rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
3) ustala treści i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych
jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4.
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utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowana pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy
na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie
zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
7) organizuje wywiadówki, spotkania z rodzicami oraz wyznacza indywidualne spotkania,
8) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca
zobowiązany jest do poinformowania ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów o
przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
5)

5.

Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych
w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
7. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na
dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
8. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§ 29
1. Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej określa regulamin pracy świetlicy
stanowiący odrębny dokument.
2. Do zadań nauczycieli świetlicy należą w szczególności:
1) współpraca w ramach zespołu wychowawczego świetlicy,
2) realizacja zajęć i dbanie o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych,
3) tworzenie atmosfery wzajemnej tolerancji i akceptacji,
4) dbanie o bezpieczeństwo wychowanków,
5) przestrzeganie ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystania go w sposób jak najbardziej
efektywny,
6) dbanie o kulturę spożywania posiłków,
7) wykazywanie troski o powierzony sprzęt,
8) tworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
9) utrzymywanie
kontaktu
z
wychowawcą
klasowym,
pozostałymi
nauczycielami
i pracownikami szkoły,
10) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
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§ 30
1. Zakres obowiązków nauczyciela – bibliotekarza:
1) koordynowanie pracy w bibliotece,
2) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych
imprez,
3) opracowanie sprawozdań z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,
4) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.
2. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:
1) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
2) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem
różnorodnych źródeł informacji,
3) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł
informacji wykraczających poza program nauczania,
4) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu
informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
5) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
6) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
3.

Praca organizacyjno - techniczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:
1) gromadzenie zbiorów zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli,
2) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
4) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych,
5) selekcjonowanie zbiorów,
6) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.
§ 31
1.

W szkole zatrudniony jest pedagog.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych,
2) określanie
form
i
sposobów
udzielania
uczniom
pomocy
psychologiczno – pedagogicznej,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży,
2.
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inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej,
7) udzielanie rodzicom indywidualnych porad w zakresie wychowania,
8) wspomaganie nauczycieli,
9) udział w opracowaniu programów profilaktycznych,
10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5)

§ 32
1.
1)
2)
3)
2.
1)
2)
3)
4)
5)

W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne):
główny księgowy;
referent;
intendent.
W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
konserwator;
palacz;
sprzątaczka;
kucharka;
pomoc kuchenna.

3. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska, zgodnie
z ustawą o pracownikach samorządowych.
4.

Stanowiska ustala się na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.

5. Do zadań pracowników, o których mowa w ust.1 należy w szczególności:
1) obsługa kancelaryjno – biurowa szkoły;
2) prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;
3) reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich
dyrektora i nauczycieli;
4) przestrzeganie statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, w tym
regulaminów i zarządzeń dyrektora.
6. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za utrzymanie ruchu i sprawności urządzeń hydraulicznych,
2) prowadzenie przeglądów okresowych, wykonywanie przeglądów bieżących urządzeń
hydraulicznych,
3) naprawa sprzętu biurowego, mebli i pomocy dydaktycznych,
4) wykonywanie drobnych prac malarskich,
5) wykaszanie trawy,
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

utrzymywanie odpowiedniej temperatury grzewczej;
utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń kotłowni;
utrzymywanie w czystości pomieszczeń szkoły;
zamiatanie podłóg i ich mycie;
odkurzanie dywanów i wykładzin;
sporządzanie posiłków zgodnie z wytycznymi;
utrzymywanie w należytej czystości kuchni, obieralni warzyw i garnków;
współudział w tworzeniu jadłospisu;
codzienne odkładanie próbek z posiłków z odpowiednim oznakowaniem;
dbanie o prawidłowy rozdział posiłków;
odpowiedzialność za jakość sporządzanych posiłków.

7. Obowiązki, poza wymienionymi w ust. 5, ust. 6 określa regulamin pracy obowiązujący
w szkole.
8. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników,
o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określają również zakresy czynności przygotowywane
zgodnie z regulaminem pracy.
§ 33
1.

Zespół nauczycieli dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły
na wniosek tego zespołu. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może
wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli,
specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola. W pracach zespołu mogą
brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.
3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym
zebrania rady pedagogicznej.
§ 34
1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele
zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych.
3. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,
w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną lub innych
wyznaczonych miejscach.
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4. Dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej np. 15 minut przed zajęciami
dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo
z dzwonkiem kończącym przerwę.
5. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel
rozpoczynający daną lekcję.

6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły
odpowiadają:
1) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,
2) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren
szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co
najmniej jeden opiekun na 30 uczniów,
3) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków
lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów,
4) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik
wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia,
7. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub
zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
8. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,
w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić
pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
9. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik szkoły powinien zwrócić się do osób
postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby
zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.
10. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora
szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

Rozdział 6
Ocenianie wewnątrzszkolne
§ 35
1.
1)
2)

Ocenianiu podlegają :
osiągnięcia edukacyjne ucznia,
zachowanie ucznia.
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2. 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 efektów
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie Wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali, o której mowa w części
drugiej,
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalenie
ocen
rocznych
klasyfikacyjnych
z
obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
5.

§ 36
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (najpóźniej do końca września)
informuje uczniów, a także rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania,
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sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych.
2)

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i jego rodziców . Sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na terenie szkoły lub
udostępniane są do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.
4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę (zarówno cząstkową,
jak i klasyfikacyjną) powinien ją uzasadnić ustnie lub pisemnie.
5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni
psychologiczno–
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania programowe
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty
rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z podstaw
programowych.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki,
plastyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć, należy brać pod
uwagę systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz
sportu szkolnego i kultury fizycznej.
8. 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.
1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii
o ograniczonych
41

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas
określony w tej opinii.
10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik
lekcyjny, arkusz ocen) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.
11. Nauczyciel zobowiązany jest oceniać ucznia wyłącznie w kontekście jego osiągnięć
edukacyjnych i czynionych postępów w tym zakresie oraz reprezentowanego przez niego
zachowania w szkole i poza nią.
12. Uzyskiwane przez ucznia oceny osiągnięć edukacyjnych (oceny dydaktyczne) nie mają
wpływu na ocenę jego zachowania.
13. Ocenianie (ocena ustna i wystawianie ocen przez nauczyciela) ma mieć charakter ciągły,
powinno być równomiernie rozłożone w czasie.
14. Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania różnorodnych form oceniania.
15. Wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolity system sprawdzania i oceniania
16. Liczba ocen cząstkowych uzależniona jest od liczby godzin danego przedmiotu
1) j. polski: co najmniej 7,
2) matematyka: co najmniej 6,
3) pozostałe przedmioty: co najmniej 3 w okresie przy jednej godzinie lekcyjnej.
17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno–
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
18. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt.17, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. zwolnienia ucznia z nauki drugiego
języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony”.
19. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 37
1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi.
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2. Ocena cząstkowa przyjmuje formy zapisu cyfrowego i ustala się w stopniach według
następującej skali:
Nazwa stopnia
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
3.
1)
2)

Zapis cyfrowy
6
5
4
3
2
1

Dopuszcza się stawianie znaków + i – przy ocenach cząstkowych.
+ oznacza, że wiedza wykracza ponad określoną ocenę,
– oznacza, że wiedza nie osiąga kryteriów określonej oceny.

Ustala się następujące kryteria oceniania.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1) posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
w danej klasie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
3) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
4) osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i poza szkolnych.
4.
5.

6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danego etapu
nauczania,
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
3) samodzielnie potrafi zastosować posiadaną wiedzę w sytuacjach nowych.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danego etapu
nauczania, ale braki te nie będą utrudniać zdobywania wiedzy na danym etapie uczenia,
2) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności,
3) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
7.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1) opanował
podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy
w dalszym etapie nauki;
2) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy
nauczyciela.
8.
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte
programem nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu trudniejszych treści
kształcenia w toku dalszej nauki,
2) przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
o średnim stopniu trudności.
9.

10. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do dalszego zdobywania wiedzy,
2) nie jest w stanie rozwiązać, nawet przy pomocy nauczyciela zadań o mały stopniu
trudności.
11. Opisowa ocena klasyfikacyjna powinna zawierać informacje dotyczące poziomu
osiągnięć ucznia i jego postępów, a w szczególności dotyczące:
1) rozwoju poznawczego,
2) mówienia i słuchania,
3) czytania i pisania,
4) umiejętności matematycznych,
5) umiejętności przyrodniczych,
6) rozwoju artystycznego,
7) rozwoju społecznego – emocjonalnego i fizycznego,
8) umiejętności komputerowych,
9) znajomości języka obcego oraz wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
12. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
13. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
§ 38
1.
1)
2)

Ustala się dwa rodzaje oceniania:
ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia,
ocenianie okresowe, śródroczne i roczne.

2. W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co
osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze
popracować; natomiast nauczyciel otrzymuje informacje o trafności i efektywności
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stosowanych metod, środków i organizacji, a w razie słabych wyników sygnał, że należy je
modyfikować, zmienić.
3. Ocena śródroczna obejmuje postępy i rozwój konkretnego ucznia, przedstawia
indywidualną naturę dziecka, grupuje informacje o jego wewnętrznych stanach i procesach,
przejawach jego zachowania. Ocena śródroczna powinna mieć charakter diagnostycznoinformacyjny i jako taka jest przydatna nauczycielowi i rodzicom, by mogli dziecko jak
najlepiej wspomagać w rozwoju, z drugiej strony powinna być motywująco - afirmacyjna,
zachęcająca dziecko do samorozwoju.
Ocena opisowa powinna uwzględniać następujące strefy rozwoju dziecka:
1) poznawczą – zakres wiedzy, umiejętności, jakości zainteresowań, motywacji, zdolności,
2) intrapsychiczną – możliwości i ograniczenia, poczucie własnej wartości, odporność,
3) interpersonalną – kontakty z kolegami, nauczycielami, pełnione role społeczne,
akceptowanie i przestrzeganie zasad oraz norm życia społecznego.
4.

5. Ocenianie roczne jest oceną podsumowującą pracę dziecka w danym roku szkolnym,
sprawdzając poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej, dotyczy
przede wszystkim: zasadniczych narzędzi uczenia się (czytanie, pisanie, mówienie,
rachowanie, rozwiązywanie problemów); fundamentalnych treści z zakresu wiedzy
o świecie, stanowiących podstawę do dalszej nauki; koniecznych zachowań w aktywnym
życiu społecznym.
6. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne (ocena śródroczna i roczna) w klasach IV – VIII
i w oddziałach gimnazjalnych ustalane jest w stopniach według następującej skali:
Nazwa stopnia

Zapis cyfrowy

1.Celujący
2.Bardzo dobry
3.Dobry
4.Dostateczny
5.Dopuszczający
6.Niedostateczny

6
5
4
3
2
1

1) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1–5.
2) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.
1 pkt. 6.
7.

Ustala się wystawianie ocen cząstkowych w formie zapisu cyfrowego.

8.

Dopuszcza się stosowanie skrótów w nazwach stopni:
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6
5
4
3
2
1

–
–
–
–
–
–

cel.
bdb.
db.
dst.
dop.
ndst.

9. Dopuszcza się stawianie znaków „+” i „-” przy ocenach cząstkowych, przy czym „+”
oznacza, że wiedza wykracza ponad określoną ocenę, a „–” oznacza, że wiedza nie osiąga
kryteriów określonej oceny.
10. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych zabrania się stosowania w dokumentacji
szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen) skrótów literowych nazw stopni (z wyjątkiem
statystycznych zestawień klasyfikacyjnych).
11. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu
zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen.
13. Oceny bieżące i klasyfikacyjne w klasach IV – VIII i oddziałach gimnazjalnych ustala się
według następujących wymagań ogólnych:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
b) korzysta z dodatkowych źródeł informacji, potrafi kojarzyć i łączyć różne wiadomości
z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, (regionalnym) albo krajowym.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy
i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości
relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,
b) poprawnie stosuje wiadomości , rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne, wykazuje aktywną postawę wobec trudniejszych zagadnień
c) potrafi współpracować w grupie jako partner wyciągnąć wnioski, różnicować wartości
informacji, dzielić się wiedzą z innymi.
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
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opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy
w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy
nauczyciela,
c) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy i logicznie je
uporządkować.
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie
przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu
trudności,
c) współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienia, słucha dyskusji, potrafi dostosować się
do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela.
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,
określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie , nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.
a)

§ 39
1. Sprawdzaniu, a następnie ocenianiu podlegają:
1) odpowiedzi ustne: opowiadanie, opisy, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział
w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie itp.,
2) prace pisemne w klasie:
a) kartkówka – obejmuje treści z lekcji (lub mniej), jest równorzędna odpowiedziom
ustnym,
b) dyktanda- pisanie ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp., które muszą być
poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni,
c) sprawdzian – obejmuje treści maksymalne z 5 ostatnich lekcji, zapowiedziany
i potwierdzony wpisem do dziennika na tydzień przed,
d) testy – mogą być różnego typu: otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy,
itp.; według specyfiki przedmiotu, zapowiedziany i potwierdzony wpisem do dziennika na
1 tydzień przed,
e) praca klasowa- obejmuje treści minimum 1 działu; musi być poprzedzona lekcją
utrwalającą materiał, zapowiedziana i potwierdzona wpisem do dziennika na 1 tydzień przed.
3) prace domowe:
a) notatki,
b) własna twórczość,
c) referat, dłuższa forma wypowiedzi pisemnej,
d) wypracowanie literackie.
4) aktywność na lekcji
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a) notatki,
b) praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie,
sposób prezentacji, efekty pracy itp.),
c) odgrywanie ról,
d) inne formy zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów.

2. Ustala się następujące limity sprawdzianów, prac klasowych i testów:
1) w tygodniu - 3
2) w ciągu dnia - 1
3. Oceny za sprawdziany, prace klasowe, testy notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem
czerwonym.
4. Na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną ) muszą składać się co najmniej 3 oceny
cząstkowe.
Nauczyciel zobowiązuje się do oddania uczniom sprawdzonych prac pisemnych:
1) kartkówek: w terminie do 1 tygodnia od daty kartkówki,
2) prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe, dyktanda, testy):
w terminie do
2 tygodni od daty pracy.
5.

6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace
kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na terenie szkoły lub udostępniane są do
domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.
7. Uczeń ma prawo poprawienia oceny niesatysfakcjonującej go zarówno, cząstkowej jak
i klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej).
8. Nauczyciel ma obowiązek umożliwienia uczniowi poprawienia cząstkowej oceny
niesatysfakcjonującej poprzez ponowne wyznaczenie zakresu treści do nauczenia, formy
sprawdzenia tychże treści w terminie 1 - 2 tygodni od otrzymania tejże oceny.
9. W przypadku niestawienia się ucznia w wyznaczonym przez nauczyciela czasie lub
zaprezentowaniu wiedzy niewystarczającej na ocenę wyższą (cząstkową lub klasyfikacyjną)
nauczyciel wystawia uczniowi ocenę niesatysfakcjonującą, już posiadaną.
10. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących
przypadkach:
1) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (na uzupełnienie wiadomości
uczeń ma 5 dni),
2) przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska,
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do trzech razy w okresie bez podania przyczyny w zależności od liczby godzin danego
przedmiotu w semestrze (liczba nieprzygotowań uzależniona jest od specyfiki przedmiotu,
ustala ją i przewiduje nauczyciel przedmiotu).
3)

11. Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin pracy pisemnej. Jednakże
konsekwencje w postaci zwiększenia liczby prac pisemnych w tygodniach następnych
ponoszą uczniowie.
12. Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni
specjalistycznych, własnych obserwacji szkoła (wychowawca, pedagog szkolny) jest
zobowiązana w miarę posiadanych możliwości zapewnić uczniowi następujące formy
pomocy w zakresie wyrównywania braków:
1) uczniowie klas I – III:
a) zajęcia wyrównawcze ,
b) zajęcia świetlicowe ( pomoc w odrabianiu lekcji),
2) uczniowie klas IV – VIII i gimnazjum:
a) zajęcia wyrównawcze,
b) dodatkowe ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela przedmiotu,
c) pomoc koleżeńska.
13. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego gromadzenia informacji o uczniach.
Informacje te zamieszczane są w:
1) dziennikach lekcyjnych,
2) arkuszach ocen,
3) dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

§ 40
1. Wychowawcy klas zobowiązani są do powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich
dzieci w następujących formach:
1) na zebraniach z rodzicami,
2) podczas konsultacji indywidualnych z nauczycielami,
3) pisemne informowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie
zachowania ucznia z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
4) informacja telefoniczna – rozmowa z rodzicem,
5) wysłanie wiadomości – sms lub pocztą elektroniczną.
2. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci powinny być odnotowywane
przez wychowawców w dziennikach lekcyjnych.
3. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce. Na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym
rady pedagogicznej nauczyciele i wychowawca klasy informują o przewidywanych
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(wszystkich) rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie zachowania:
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami
z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego,
2) jego rodziców w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów
poszczególnych
klas
prowadzonych
przez
wychowawcę
klasy
z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji
pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w tym zebraniu
3) jeśli rodzic nie zgłasza się w ciągu 3 dni, to wychowawca oceny przekazuje uczniowi
w dwóch egzemplarzach do domu. Rodzic zwraca egzemplarz podpisany do wychowawcy
4) jeśli rodzice nie dopełnią w/w obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
zachowania na adres zamieszkania rodziców
5) wysłanie do rodziców dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uważa się za doręczony.
4. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną
klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali
zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie dwóch tygodni na spotkaniu z rodzicami w
szkole, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje
zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie dwóch dni
roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.
5. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub
jego rodziców
z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego
z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną
oceną klasyfikacyjną, w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub
jego rodziców.
6. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego
rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie
umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć obowiązkowych i dodatkowych.
7. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych
lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
8. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla
każdego przedmiotu z zajęć obowiązkowych i dodatkowych), który zwiera:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające,
2) termin tych czynności,
3) zadania sprawdzające,
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę,
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
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9. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności
sprawdzających znajduje się w dokumentacji szkoły.
10. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania jest uzyskanie w ciągu
roku szkolnego takich ocen o które się ubiega, systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
wysiłek wkładany w realizację przedmiotu.
11. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania,
z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie dwóch tygodni na spotkaniu
z rodzicami w szkole, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to
zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek),
w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.
12. Dyrektor szkoły może (nie musi) powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do
którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu pedagoga, psychologa,
uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy
proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym
tego zespołu.
13. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę klasy
o zmianie proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną
ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie
przeprowadzonej w w/w zespole.
14. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który
zwiera:
1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny,
2) termin spotkania zespołu,
3) ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę,
4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
15. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół znajduje się w dokumentacji
szkoły.
§ 41
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do
klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
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3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna
może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne, pozytywne oceny
klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb,
z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6. (rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej).
§ 42
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności
ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub nauki
poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt.4, nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń
praktycznych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
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8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów,
rodzice ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez dyrektora szkoły.
10. Uczeń, który nie stawił się bez usprawiedliwienia w uzgodnionych terminach na
egzaminach klasyfikacyjnych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
11. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną ma
prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzi:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
13.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
termin egzaminu klasyfikacyjnego;
imię i nazwisko ucznia;
zadania egzaminacyjne;
ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 43
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej,
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 44zb, z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego
z tych zajęć.
2.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
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3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
4. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7. /termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni
roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego/.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć
z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
8. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede
wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
9.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

10. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
11. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
13. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 26 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie
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same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
14.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
termin egzaminu poprawkowego,
imię i nazwisko ucznia,
zadania egzaminacyjne,
ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych 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.
17. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
18. Uwzględniając możliwości intelektualne 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.
§ 44
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej,
a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
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4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej
rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb,
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1.
§ 45
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
postępowanie z dobrem społeczności szkolnej,
dbałość o honor i tradycje szkoły,
dbałość o piękno mowy ojczystej,
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
okazywanie szacunku innym osobom.

2. 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
3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ocenami opisowymi.
4. Kryteria ocen zachowania:
1) ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:
a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla
innych uczniów w szkole,
b) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych
i uczniów,
c) z własnej inicjatywy planuje i wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
d) pobudza do aktywności innych,
e) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami przyjętymi
w szkole,
f) godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach (minimum rejonowe),
g) osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
h) dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji słownej,
i) zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie i innych,
j) słabym pomaga w nauce, kolegom w rozwiązywaniu problemów,
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k) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,
2) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a) chętnie wywiązuje się z powierzonych zadań, aktywnie działa na rzecz klasy
i szkoły,
b) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków;
c) zaległości w nauce spowodowane nieobecnością, uzupełnia
maksymalnie szybko,
d) poszerza wiedzę w kołach zainteresowań,
e) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział;
f) dba o estetyczny wygląd swój i klasy,
g) używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów,
h) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych
i uczniów,
i) wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie 7 dni,
3) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,
b) podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,
c) dba o mienie klasy i szkoły,
d) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami szkoły,
e) cechuje go wysoka kultura osobista, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów,
f) nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów,
4) ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:
a) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych, lecz zdarza mu się je łamać,
b) nie zawsze właściwie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły
i rówieśników,
c) czasami wywiązuje się z obowiązków zgodnie ze Statutem i Regulaminem Szkoły,
d) pracuje w szkole nie zawsze na miarę swoich możliwości, nie wykazuje inicjatywy,
e) szanuje mienie szkolne i kolegów,
f) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,
g) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,
h) jest często nieprzygotowany do zajęć,
i) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,
j) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,
k) otrzymuje uwagi dotyczące zachowania w szkole i poza nią,
l) zaradcze środki stosowane w stosunku do ucznia przynoszą jednak oczekiwane rezultaty w jego
zachowaniu,
m) uczęszcza na zajęcia szkolne,
5) ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:
a) jest arogancki i nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych np. podrabia podpisy, kłamie,
b) nie uzupełnia zaległości w nauce,
c) nie wywiązuje się z powierzonych prac,
d) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,
e) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej
prowadzenie,
f) nadużywa regulaminu szkolnego,
g) czasowo wykazuje wolę poprawy,
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6) ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:
a) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną;
b) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
c) ma agresywny stosunek do kolegów i pracowników szkoły, swoim zachowaniem zagraża innym
użytkownikom szkoły;
d) używa wulgarnych słów, kłamie;
e) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów;
f) wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje (powyżej 50 godzin
nieusprawiedliwionych),
g) ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników;
h) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób;
i) ma demoralizujący wpływ na otoczenie;
j) nie wykazuje chęci poprawy, a podejmowane środki wychowawcze nie przynoszą żadnych
rezultatów.
5. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6.
1)
2)

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły .

7.

Zachowanie uczniów ocenia się na podstawie regulaminu.

8. Ocenę wystawia się w każdym okresie. Ocena w drugim okresie jest oceną roczną
opisującą zachowania ucznia w przeciągu całego roku szkolnego.
9. Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy
jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które
najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów
i innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę
przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę
według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.
1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:
4 pkt – uczeń zawsze rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań
i obowiązków szkolnych (obuwie zmienne, przygotowanie do lekcji, odrabianie pracy
domowej, pełnienie dyżurów klasie i szatni, aktywny udział w realizacji projektu
gimnazjalnego i rzeczowa współpraca z członkami zespołu)
3 pkt – uczeń przeważnie właściwie wywiązuje się z obowiązków szkolnych
i powierzonych zadań (1- 2 uwagi negatywne)
2 pkt – zdarza się, że uczeń niezbyt dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych
i powierzonych mu zadań (3 - 5 uwag negatywnych)
1 pkt – uczeń często nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, niechętnie
i niestarannie wykonuje powierzone zadania (6 - 9 uwag negatywnych)
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0 pkt – uczeń notorycznie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, nie wykonuje
powierzonych
mu
zadań,
nie
przystąpił
do
realizacji
projektu
(10 i więcej uwag negatywnych)
2) frekwencja w semestrze – uczęszczanie na zajęcia szkolne:
4 pkt – uczeń ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, nie spóźnia się na zajęcia
lekcyjne bez ważnego powodu
3 pkt – uczniowi zdarzyło się 1- 2 godziny opuścić bez usprawiedliwienia lub kilka razy
spóźnić się bez ważnego powodu (1-3)
2 pkt – uczeń opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (3 - 10 godzin włącznie) lub
bez
ważnych
powodów
spóźnia
się
na
zajęcia
lekcyjne
(4-10 spóźnień)
1 pkt – uczeń notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia
(11 -20 godzin) i spóźnia się (21-20 spóźnień)
0 pkt – nieusprawiedliwione godziny lekcyjne powyżej 20 oraz spóźnienia powyżej
20 w semestrze
3) praca ucznia nad rozwijaniem własnych uzdolnień i zainteresowań
4 pkt – uczeń reprezentował szkołę w konkursach na szczeblu szkolnym lub wyższym
i przynajmniej w jednym z nich osiągnął znaczący sukces (indywidualny lub zespołowy)
3 pkt – uczeń osiągnął indywidualny lub zespołowy sukces na poziomie szkoły
i reprezentował szkołę w konkursie na szczeblu gminnym.
2 pkt – uczeń reprezentował klasę w szkolnym konkursie, turnieju lub zawodach sportowych
i odniósł sukces lub uczestniczył w przynajmniej dwóch konkursach, turniejach lub zawodach
organizowanych na terenie szkoły lub aktywnie i regularnie uczestniczył w zajęciach kółka
zainteresowań
1 pkt – uczeń wziął udział w przynajmniej jednym konkursie zorganizowanym na terenie
szkoły lub nieregularnie uczestniczył w zajęciach kółka zainteresowań
0 pkt – uczeń odmawia udziału w pracy nad rozwijaniem własnych zainteresowań
4) aktywność społeczna ucznia:
Uczeń zdobywa w ciągu semestru określoną ilość plusów za różne formy aktywności
społecznej. Ich liczba decyduje o ilości punktów przyznanych uczniowi w tej kategorii
zgodnie z zasadą:
4 pkt – 20 plusów i więcej
3 pkt – 19 – 13 plusów
2 pkt – 12 – 6 plusów
1 pkt – 5 – 1 plusów
0 pkt – 0 plusów
Formy aktywności społecznej ucznia:
1- 4 Udział w działaniach lokalnych, np. Straż, uroczystości kościelne, ZHP
1- 4 Pomoc koleżeńska w nauce
1- 4 Wolontariat (PCK, Caritas)
1- 3 Udział w akcjach organizowanych przez szkołę, np. makulatura, nakrętki, baterie
1- 3 Udział w akcjach organizowanych przez GOK i Bibliotekę Publiczną
1- 2 Przygotowanie imprezy klasowej
1- 2 Przygotowanie lekcji wychowawczej
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1- 4 Udział w akademii, apelu (indywidualnie)
1- 2 Wykonanie gazetki w klasie
2- 3 Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym (po zweryfikowaniu przez nauczyciela)
1- 2 Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym
1- 4 Pełnienie funkcji w Samorządzie Szkolnym
1- 4 Praca w Samorządzie Szkolnym
1- 4 Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej (wystawa, kramik itp.)
1- 4 Przyniesienie własnych materiałów do szkoły
1- 2 Inne prace na rzecz klasy np. sprzątanie, porządkowanie, zmiana dekoracji, itp.
5) respektowanie zasad współżycia społecznego i kultura osobista ucznia:
4 pkt – uczeń, mając na uwadze dobro społeczności szkolnej, zawsze postępuje zgodnie
z zasadami współżycia społecznego, jest uczciwy, szanuje godność innych
osób i własną oraz mienie społeczne, chętnie służy pomocą; stanowi wzór dla innych,
prezentuje wysoką kulturę zachowania i słowa w szkole i poza nią, wyróżnia się życzliwym
stosunkiem do innych osób, dba o honor i tradycje swojej szkoły (0 uwag negatywnych),
3 pkt – uczeń stara się postępować zgodnie z normami współżycia społeczności szkolnej
oraz dbać o kulturę zachowania i słowa, (1 – 2 uwagi negatywne)
2 pkt – uczeń kilkakrotnie złamał zasady współżycia społecznego, zdarzają się uczniowi
zachowania nietaktowne wobec nauczycieli lub uczniów, przeszkadza w prowadzeniu zajęć
(np. rozmawia, przerywa innym), czasem używa niewłaściwego słownictwa (3 – 5 uwag
negatywnych)
1 pkt – uczeń często popada w konflikty z otoczeniem, okłamał nauczyciela, rodziców; często
bywa nietaktowny wobec nauczycieli i uczniów, używa wulgaryzmów (6 – 10 uwag
negatywnych) lub sfałszował dokument,
0 pkt – uczeń notorycznie łamie zasady współżycia społecznego - jest nietaktowny,
agresywny, nie stara się o zachowanie właściwych form zachowania (10 i więcej uwag
negatywnych) lub brał udział w kradzieży albo popadł w konflikt z prawem bądź świadomie
i celowo zniszczył mienie społeczne.
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
4 pkt – uczeń zawsze przestrzega funkcjonujących w szkole regulaminów, zasad
bezpieczeństwa, stosuje się do poleceń nauczycieli i personelu szkoły, nie narusza przestrzeni
osobistej innych osób (np. bójka, popychanie itp.), nigdy nie opuszcza terenu szkoły bez
pozwolenia; nie przynosi niebezpiecznych przedmiotów i substancji, dba o zdrowie własne
i innych; nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, (brak uwag
negatywnych)
3 pkt – uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i nawet jeśli zdarzyło mu się je
naruszyć, to zawsze właściwie reagował na zwróconą mu uwagę (1 – 2 uwagi negatywne)
2 pkt – uczeń kilkakrotnie złamał zasady bezpieczeństwa, nie zawsze reaguje na zwracane
mu uwagi (3 – 5 uwag negatywnych)
1 pkt – uczeń często lekceważy zasady bezpieczeństwa, rzadko reaguje na polecenia
pracowników szkoły; jego zachowanie stwarza zagrożenie dla innych (6 – 9 uwag
negatywnych)
0 pkt – uczeń nagminnie łamie zasady bezpieczeństwa, wielokrotnie narusza przestrzeń
osobistą innych, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych mu wielokrotnie uwag; (10
i więcej uwag negatywnych) lub stwierdzono, że uczeń pali w szkole papierosy lub zdarzyło
się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole
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lub poza nią, np. na szkolnej wycieczce albo brał udział w bójce zagrażającej bezpieczeństwu
uczestników.
10. W dzienniku lekcyjnym każdej klasy znajduje się teczka, do której wychowawcy
i pozostali członkowie rady pedagogicznej wpisują swoje spostrzeżenia dotyczące
zachowania uczniów w ciągu każdego okresu.
11. Informacje
zapisane
w
teczce
uwag
wychowawca
punkty z poszczególnych kategorii oceniania zachowania.

„przelicza”

na

12. Rodzice na bieżąco mogą kontrolować i wpływać na zachowanie swoich dzieci.
13. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu z radą
pedagogiczną, uczniami danej klasy oraz ocenianym uczniem.
14. Ocena opisowa zachowania w klasach I – III formułowana jest w odniesieniu do
poszczególnych kategorii.
15. Oceny wystawia się według następujących zasad:
1) Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 0-1 punktów, nie może otrzymać oceny
wzorowej.
2) W pozostałych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach
(1 - 6) i ocenia zgodnie z podaną niżej skalą
· WZOROWE 24 – 21 punktów
· BARDZO DOBRE 20 – 17 punktów
· DOBRE 16 – 13 punktów
· POPRAWNE 12 – 9 punktów
· NIEODPOWIEDNIE 8 – 5 punktów
· NAGANNE 4 – 0 punktów
3) Dla uczniów z orzeczeniem sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach
(1 - 6) i ocenia zgodnie z podaną niżej skalą:
· WZOROWE 24 – 20 punktów
· BARDZO DOBRE 19 – 15 punktów
· DOBRE 14 – 10 punktów
· POPRAWNE 9 – 6 punktów
· NIEODPOWIEDNIE 5 – 3 punktów
· NAGANNE 2 – 0 punktów
4) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia zachowania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia.
5) Jeżeli uczeń przynajmniej w jednej kategorii narusza drastycznie określone zasady,
wychowawca ma prawo wystawić po odpowiednim umotywowaniu nieodpowiednią ocenę
zachowania, nie biorąc pod uwagę ilości uzyskanych punktów.
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6) Jeżeli uczeń w kilku kategoriach narusza drastycznie określone zasady oraz otrzymał
naganę Dyrektora szkoły, wychowawca ma prawo wystawić po odpowiednim umotywowaniu
naganną ocenę zachowania, nie biorąc pod uwagę ilości uzyskanych punktów.
Skrajnie negatywnym zachowaniem jest wejście ucznia w konflikt z prawem.
16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia zachowania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia.
§ 46
W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania udział biorą:.
1) uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na naradach klasowych, na
zebraniach
Samorządu
Uczniowskiego,
podczas
swobodnych
rozmów
z nauczycielami),
2) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, przez wypełnianie ankiet, przez dyskusje
z nauczycielami),
3) nauczyciele
(podczas
rad
pedagogicznych,
dyskusji,
zebrań
zespołów
samokształceniowych, posiedzeń Komisji Opiekuńczo – Wychowawczej).
1.

Rozdział 7
Prawa i obowiązki uczniów
§ 47
Uczeń ma prawo do:
1) zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) odpowiednich warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
3) ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami
patologii społecznej,
4) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru, środków dydaktycznych,
5) wpływania na życie szkoły przez działalność Samorządu Uczniowskiego oraz innych
organizacji działających w szkole,
6) korzystania
z
poradnictwa
pedagoga
szkolnego
oraz
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
7) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień
i odpowiedzi,
8) przedstawiania wychowawcy klasy nauczycielom i dyrektorowi swoich problemów oraz
uzyskiwania od nich pomocy,
9) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
10) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły bez uwłaczania niczyjej godności
osobistej,
11) do inicjatywy społecznej i obywatelskiej,
12) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
1.
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13) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach,
14) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych,
15) do

ubiegania się o bezpłatne obiady jeżeli żyje w trudnych warunkach
socjalno - bytowych,
16) do jawnej przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny
z poszczególnych
przedmiotów
otrzymuje
wyłącznie
za
wiadomości
i umiejętności; zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie,
17) do powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów
wiadomości; w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a wciągu tygodnia nie
więcej niż trzy; klasówki, sprawdziany i dyktanda winny być oddane w ciągu dwóch tygodni;
w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nie wolno przeprowadzać
klasówek i sprawdzianów, uczeń musi znać oceny półroczne i końcowe tydzień przed
wystawieniem,
18) do pisemnego odwołania się do dyrektora szkoły, jeżeli uważa, że wystawiona ocena
okresowa lub końcowa z danego przedmiotu jest zaniżona nie później niż tydzień przed
posiedzeniem rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji,
19) do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału,
powtórnego sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności, a także do pomocy ze strony
kolegów w tym zakresie.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę,
2) rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,
3) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych,
4) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
5) dbania o honor i tradycje szkoły , współtworzenie jej autorytetów,
6) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
7) dbania o piękno mowy ojczystej,
8) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
9) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej,
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,
10) okazywania szacunku kolegom,
11) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
12) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
13) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
14) zachowania tajemnicy korespondencji i spraw osobistych powierzonych w zaufaniu,
chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
15) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
16) odrzucenia palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków
odurzających,
17) dbania o czystość i schludność osobistą,
18) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
19) starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,
20) przestrzegania zasad regulaminu szkoły.
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3.
1)
2)
3)

Uczeń może być nagrodzony za:
rzetelną naukę i pracę,
wybitne osiągnięcia,
wzorową postawę.

W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
1) pochwała nauczyciela lub wychowawcy w obecności klasy,
2) pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej (np. na apelu, imprezie
okolicznościowej),
3) list pochwalny dla rodziców za szczególnie życzliwą postawę wobec szkoły,
4) list gratulacyjny dla rodziców absolwentów przyznany za ich wysokie osiągnięcia
edukacyjne (średnia ocen 5,0 i wyżej) i wzorowe zachowanie,
5) nagrody rzeczowa dla uczniów od klasy IV na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki
wręczona na apelu za wysokie osiągnięcia edukacyjne (średnia ocen 4,75 i wyżej) i co
najmniej bardzo dobre zachowanie oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne na rzecz szkoły
(np. wysokie lokaty w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych),
6) dyplom – wyróżnienie (średnia ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie).
4.

5. Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody, to w terminie 3 dni od jej
otrzymania składa do dyrektora szkoły podanie wraz z uzasadnieniem.
6. Dyrektor powołuje zespół, który przyznawał nagrodę, poszerzony o wychowawcę
oddziału.
7.

Zespół analizuje zastrzeżenia rodzica i przedstawia swoje uwagi na piśmie.

8.

Dyrektor w ciągu 14 dni odpowiada na zastrzeżenia rodzica.

Uczeń może być ukarany za:
1) bardzo słabe wyniki w nauce, wynikające z lekceważącego stosunku do nauki
i obowiązków szkolnych,
2) nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych,
3) niszczenie mienia szkolnego,
4) niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów
5) posiadanie i używanie środków uzależniających,
6) zamierzone zaplanowane działanie stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia
własnego lub innych uczniów (materiały wybuchowe, rozpylanie gazów),
7) kolizje z prawem poza szkołą zgłoszone przez policję,
8) spożywanie alkoholu.
9.

10. Rodzaje kar:
1) ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela wobec klasy,
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1a) pisemne upomnienie przez nauczyciela i wychowawcę,
2) ustne upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły,
3) nagana udzielona przez dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców
w formie pisemnej,
4) zawieszenie ucznia w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
5) pozbawienie ucznia prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.
11. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń na wniosek
dyrektora szkoły może być przeniesiony przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi do innej
szkoły. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu
zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia.
12. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.
13. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące)
jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub uczniowskiego, rady
rodziców lub rady pedagogicznej.
14. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą
uczniów.
15. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego
ucznia.
16. Odwołanie się od decyzji następuje poprzez wychowawcę klasy lub pisemne odwołanie
w postaci podania do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
17.Decyzja dyrektora szkoły w sprawie wymierzenia uczniowi kary jest ostateczna.
18. Za zniszczone przez ucznia mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego
rodzice.
19. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do składania skarg (w formie
pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości
o naruszeniu tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały
naruszone.
20. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia
prawa ucznia.
21. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych odpowiedź
pisemną przekazuje wnioskodawcy.
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22. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się
do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem
dyrektora.
§ 48
1. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na
nie punktualnie, pomimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali,
w której odbywają się zajęcia;
2. Zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone
przez nauczyciela do wykonania w domu.
3. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać
z innymi uczniami w czasie zajęć, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez
nauczyciela- nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć
w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar.
4. Zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych –
usprawiedliwienie winien przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia z wychowawcą;
1) usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dzieci na zajęciach – oświadczenie może być
podpisane przez jednego lub obojga rodziców,
2) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także
zaświadczenie lekarskie.
5. Zobowiązany jest do noszenia czystego, dostosowanego do pory roku i sytuacji ubioru
oraz noszenia stroju szkolnego, ustalonego według odrębnych przepisów;
6. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez
uczniów na terenie szkoły – bezwzględny zakaz używania tych urządzeń przez uczniów
w czasie zajęć edukacyjnych. Nauczyciel może zobowiązać uczniów do wyłączenia
posiadanych telefonów;
7. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne do innej osoby – zabrania
się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 49
1. Szkoła posiada własny Sztandar, zgodnie z decyzją z dnia 15 marca 1994 r. zezwalającą
na ustanowienie i używanie sztandaru.
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2. Awers Sztandaru zawiera: na biało – czerwonym tle, pośrodku Godło Państwa w kolorze
srebrnym. Nad Godłem nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Buczku.
3. Rewers sztandaru zawiera otwartą książkę na niebieskim tle. Z lewej strony płomień –
symbol oświaty i gęsie pióro. Nad ilustracją cytat z utworu Marii Konopnickiej „Pójdź
dziecię, ja cię uczyć każę”.
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