STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. POLSKICH KAWALERÓW
MALTAŃSKICH
w OGORZELINACH
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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60).
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.
zm.);
Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn.
zm.);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie
warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r.
1578);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego
typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017
r. poz. 1512).
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§1
Nazwa i siedziba szkoły:
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach
ul. Obkaska 3, 89-665 Ogorzeliny
§2
1. Nazwę szkoły ustala się w pełnym brzmieniu.
2. Pełnej nazwy używa się także na pieczątkach i stemplach.
3. Można używać skróconej nazwy: Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach.
§3
Inne informacje o szkole:
1) Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Chojnicach;
2) Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
3) Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat;
4) Za całość pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły;
5) Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy, rodziców;
6) Obsługa finansowo-księgowa szkoły znajduje się w Gminnym Zespole Oświaty
w Chojnicach;
7) W szkole tworzy się oddziały przedszkolne dla dzieci wieku od 3 do 6 lat.
§4
Cele i zadania szkoły
1. W szkole przestrzegana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego.
2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści
zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb
rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i specjalnych form pracy dydaktycznej;
2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych;
3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;
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4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
w życiu społecznym;
5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych
do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach i placówkach;
7) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
8) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie
kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się,
co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
4. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.
Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie
nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie
uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.
5. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom
w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych
treści;
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący
do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej;
9) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
10) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc
również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
11) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
12) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
13) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
14) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym
zakresie.

5

6. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy,
aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.
Szkoła tworzy uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz
większej odpowiedzialności;
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu
widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem
ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich,
podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie
zachowania obowiązujących norm;
4) rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków;
7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych.
§5
1. Szkoła w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza
do tego, aby uczniowie w szczególności:
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,
duchowym);
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie;
3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów
nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie;
4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze
indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych,
odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością
innych;
5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych
i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz
przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;
7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich
poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
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2. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szkoła organizuje nauczanie
religii. Rodzice kierując swoje dzieci na naukę religii, wypełniają stosowne oświadczenie
w momencie podjęcia przez ucznia nauki.
3. Rodzice mogą wycofać zgodę na naukę religii składając stosowne oświadczenie do
dyrektora szkoły.
4. Szkoła respektuje chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne
zasady etyki.
5. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
§6
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy,
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze
profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności
szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny tworzą
spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego
nauczyciela.
§6
Sposób wykonywania zadań szkoły
1. Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:
1) stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej;
2) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych;
3) zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych;
4) tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów;
5) prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania;
6) stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w praktycznym działaniu;
7) przygotowanie zestawu szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do
możliwości uczniów;
8) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów;
9) organizowanie wycieczek przedmiotowych;
10) organizowanie (w miarę posiadanych środków finansowych) zajęć rozwijających
zainteresowania uczniów i wspierających harmonijny rozwój każdego ucznia;
11) prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rodzice uczniów, którzy nie wyrażają zgody na udział w zajęciach informują szkołę na
piśmie;
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12) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;
13) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę
z
Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną,
organizację
zajęć
wyrównawczych,
rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego;
14) zapewnienie uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz
instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które
mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego
uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających
normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.
2. Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:
1) realizację tematyki lekcji z wychowawcą;
2) właściwy przykład nauczyciela wychowawcy;
3) realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie
odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych;
4) organizacja apeli tematycznych;
5) organizacja apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi;
6) stałą pracę wokół patrona szkoły;
7) uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.
§7
Zadania oddziału przedszkolnego
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) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń 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,
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pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
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, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju
dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości 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, za zgodą 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;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§8
Zadania opiekuńcze
1. Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się, organizowanie
przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach.
2. Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom
bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia
bezpieczeństwa uczniów.
3. Zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na
terenie szkoły, a w razie potrzeby - do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie
przebywania osób postronnych.
4. Zobowiązanie nauczycieli i innych pracowników szkoły do zawiadomienia dyrektora
o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa
lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.
5. Udzielanie uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami
losowymi stałej bądź doraźnej pomocy.
9

6. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole zainstalowano monitoring
w budynku i jego otoczeniu.
7. Uczniowie dojeżdżający, przebywający w szkole przed lekcjami lub po lekcjach mają
zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
8. Wszyscy pracownicy szkoły zawiadamiają Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na
terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie
dla zdrowia i życia.
§9
Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:
1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na boisku
szkolnym, na wycieczkach pieszych, autokarowych, rowerowych i innych;
2) dostosowanie zajęć lekcyjnych i organizacji pracy świetlicy do organizacji dowożenia
uczniów do szkoły;
3) stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznania sytuacji domowej ucznia i udzielanie
mu właściwej pomocy;
4) stałą współpracę z Ośrodkiem Zdrowia w Ogorzelinach w celu zapewnienia należytej
opieki zdrowotnej;
5) propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.
§ 10
Pomoc materialna
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten
cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji,
umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub
motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak
i motywacyjnym.
§ 11
Organizacja indywidualnego toku kształcenia
1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor
szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego
roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.
3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
1) rodzice ucznia;
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2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą
rodziców).
4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego
ucznia.
5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 przekazuje wniosek
dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach
ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.
6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt
programu, który ma realizować uczeń.
7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 jest zobowiązany
zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:
1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologicznopedagogicznej;
2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja
ukończeniu szkoły w skróconym czasie.
9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.
10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż
jeden rok szkolny.
11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:
1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;
2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego
programu lub toku nauki.
12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor w
porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego
obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę
tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.
13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo
odnotować w arkuszu ocen.
§ 12
Zadania zespołów nauczycielskich
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego
zadaniem jest:
1) Ustalenie zestawu programów nauczania;
2) Modyfikowanie programów nauczania;
3) Opracowanie i realizacja tematyki samokształceniowej;
4) Decydowanie o formach kontroli zdobytych wiadomości i umiejętności.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
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§ 13
Wewnątrzszkolne Ocenianie

1. Ocenianiu podlegają:
1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
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 postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego. Zasady oceniania dodatkowych zajęć edukacyjnych określają odrębne
przepisy.
5. Wewnątrzszkolne ocenianie jest dostępne dla rodziców i uczniów w szkolnej bibliotece,
a wymagania edukacyjne u nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz na stronie szkoły.
§ 14
1. Ocenianie uczniów ma na celu:
1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie
się nimi we własnym działaniu.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
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3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 15
Ustala się dla szkoły dwa półrocza:
1) pierwszy – w terminie od daty rozpoczęcia roku szkolnego do daty przyjętej przez Radę
Pedagogiczną zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego;
2) drugi – od daty przyjętej przez Radę Pedagogiczną jw. do daty zakończenia danego roku
szkolnego.
§ 16
1. Nauczyciele w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego informują uczniów oraz
ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych
(półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
W/w informacje powinny znaleźć się w bibliotece i być opatrzone podpisem rodzica.
2. Wychowawca klasy na pierwszej godzinie z wychowawcą w danym roku szkolnym
informuje uczniów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania. Te same informacje wychowawca przekazuje rodzicom na pierwszym
wrześniowym zebraniu.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Oceny bieżące wychowawca przekazuje
rodzicom podczas zebrań na przygotowanych wcześniej arkuszach lub w dzienniczkach
ucznia. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na prośbę ucznia wpisać
oceny bieżące do dzienniczka uczniowskiego.
4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania,
wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty,
bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
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§ 17
Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez
nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z 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.
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
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sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego.
9. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
§ 18
1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie,
w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
2. Ocenie podlegają wypowiedzi ustne i pisemne, inne prace ucznia oraz aktywność.
3. Osiągnięcia uczniów są badane za pomocą:
1) testów;
2) sprawdzianów i prac klasowych;
3) zadań domowych;
4) kartkówek;
5) prac dodatkowych wykraczających poza program nauczania;
6) ustnych wypowiedzi;
7) aktywności w czasie lekcji;
8) inwencji twórczej;
9) osiągnięć w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
10) projektów;
11) prezentacji.
4. Nauczyciel w ocenianiu ucznia stosuje wszystkie dostępne sposoby np.: obserwacja,
rozmowa, ocena wytworów, badania osiągnięć i inne, i odnosi je do wymagań edukacyjnych.
5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek
przechowywać cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien
uzasadnić ustaloną ocenę.
7. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny
zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
7. Bieżące ocenianie może mieć formy:
1) Pracy klasowej - pisemna praca kontrolna, trwa 45 minut, obejmuje większy (niż ostatnie
3 lekcje) zakres materiału, musi być zapowiedziana i zapisana w dzienniku lekcyjnym
z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona lekcją powtórzeniową i utrwalającą, oceniona
i omówiona w terminie dwóch tygodni;
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2) Sprawdzianu - obejmuje materiał najwyżej z 3 ostatnich lekcji, trwa
od 20 do 45 minut, powinien być zapowiedziany i zapisany w dzienniku przynajmniej na 2
dni przed terminem realizacji;
3) Kartkówki - obejmuje wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji lub zadanie domowe,
nie musi być zapowiedziana, trwa nie dłużej niż 15 min.;
4) Sprawdzianu półrocznego i rocznego;
5) Między przedmiotowego testu kompetencji.
8. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone:
a) 2 sprawdziany,
b) 2 pisemne prace klasowe,
c) kartkówki bez ograniczeń.
9. W jednym dniu może odbyć się:
a) tylko jedna praca klasowa lub tylko jeden sprawdzian,
b) kartkówki bez ograniczeń.
10. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, na której odbywała się praca klasowa lub
sprawdzian, uczeń ma obowiązek w terminie ustalonym przez nauczyciela przystąpić
do napisania zaległej pracy.
11. Nauczyciel może zwolnić ucznia z obowiązku napisania zaległej pracy kontrolnej.
12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, muzyki
i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
13. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla
mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
§ 19
1. W klasach I – III obowiązuje półroczna i roczna ocena opisowa zachowania i osiągnięć
edukacyjnych ucznia. Dopuszcza się w ramach oceniania bieżącego posługiwanie się cyframi
według przyjętych niżej kryteriów.
2. Półrocznej i rocznej oceny opisowej dokonuje się na podstawie wyznaczników dobranych
w oparciu o podstawy programowe.
3. W klasach I - III ocena bieżąca może być wyrażona znakiem w skali od 1 do 6:
1) znak 6 otrzyma uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza
program nauczania; potrafi rozwiązywać wiele problemów praktycznych i teoretycznych
nietypowych, nie prezentowanych na lekcji;
2) znak 5 otrzyma uczeń, który bezbłędnie i estetycznie wykonuje wszystkie zadania;
opanował zakres wiadomości i umiejętności określony wyznacznikami opracowanymi dla
danej klasy;
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3) znak 4 otrzyma uczeń, który w niepełnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności
określone wyznacznikami, ale nie prognozuje to kłopotów w opanowaniu kolejnych treści
kształcenia;
4) znak 3 otrzyma uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności określone wyznacznikami dla
danej klasy w stopniu mogącym rokować kłopoty przy poznawaniu kolejnych treści
kształcenia;
5) znak 2 otrzyma uczeń, który ma znaczne braki w opanowanej wiedzy i umiejętnościach
określonych wyznacznikami dla danej klasy, co prognozuje duże trudności lub niemożność
dalszego poznawania i pogłębiania treści kształcenia;
6) znak 1 otrzyma uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności określonych
wyznacznikami dla danej klasy i stan ten uniemożliwia mu kontynuację nauki w klasie
wyższej.
4. Nauczyciele mogą posługiwać się specjalnie przygotowanymi symbolami.
5. Nauczyciele klas I – III mogą do ocen bieżących wyrażonych znakiem dodawać „+” lub „”. Znaczenie „+” i „- „jest objaśnione w § 10 ust. 2 niniejszego dokumentu.
6. W ocenie rozwoju artystyczno – technicznego i zdrowotno – ruchowego uwzględnia się
zaangażowanie, aktywność, inicjatywę, pomysłowość, sprawność działania i organizowania
pracy oraz postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
7. W trakcie pracy z uczniem stosuje się:
1) ustną opinię/ ocenę na temat dokonań ucznia;
2) punktację w przypadku wybranych prac pisemnych lub zadań; przy czym punktacja może
być ustalona wspólnie z uczniami lub opracowana przez nauczyciela i podana uczniom przed
wykonaniem pracy;
3) znaki umowne, w przypadku bieżącej kontroli przygotowania do zajęć (np. czytanie,
recytacja), oznaczające stopień opanowania umiejętności i wiedzy jak w punkcie 2.
8. Wymienione formy można stosować jednostkowo lub łącznie, przy czym każda ocena musi
zawierać podkreślenie osiągnięć i wskazówki do dalszej pracy.
9. W półrocznej i rocznej ocenie opisowej uwzględnia się osiągnięcia ucznia w nauce języka
obcego po uzyskaniu pisemnej opisowej oceny nauczyciela uczącego tego języka.
§ 20
1. Klasyfikacja półroczna i roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym (półroczu)
oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania. Oceny te mają charakter opisowy.
2. Co najmniej miesiąc przed klasyfikacją śródroczną / roczną rodzice powiadamiani są
o tym, że uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności określonych wyznacznikami dla danej
klasy i stan ten utrudnia mu pogłębianie wiedzy i umiejętności w kolejnym półroczu lub
uniemożliwia mu kontynuację nauki w klasie wyższej. Rodzic potwierdza otrzymanie
informacji podpisem.
3. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu i gdy rodzic nie zgłosi się do szkoły na
wezwanie, informacja o zagrożeniach zostaje przekazana drogą administracyjną, a dowód
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nadania listu poleconego jest traktowany jako potwierdzenie przyjęcia informacji przez
adresata.
§ 21
1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału
klasy programowo wyższej.
2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna
możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja
rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch
klas.
§ 22
1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne ustala się
w stopniach według następującej skali:
Stopień
Skrót literowy
Oznaczenie cyfrowe
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

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

6
5
4
3
2
1

2. Nauczyciel może do oceny bieżącej dodać „+” lub „-”:
1) „+” dodany do oceny informuje, że uczeń wypadł nieco lepiej niż to wynika z podanej
podstawowej skali ocen;
2) „-” dodany do oceny informuje, że uczeń wypadł nieco gorzej niż to wynika
z podstawowej skali ocen.
2a. W obu przypadkach jest to informacja dodatkowa o czynionych postępach przez ucznia
i ma na celu zdopingowanie go do większego wysiłku, by poprawić otrzymaną ocenę.
3.Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające
poza program nauczania. Potrafi rozwiązać wiele problemów nietypowych, nie
prezentowanych na lekcji. W konkursach przedmiotowych zajmuje punktowane miejsca
w finałach;
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2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który prezentuje pełny zakres wiedzy i umiejętności
zdobytych na lekcji; sprawnie się nimi posługuje w samodzielnym rozwiązywaniu problemu
zadanego przez nauczyciela. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada umiejętności i wiadomości pozwalające mu
rozumieć większość treści programowych; poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe
zadania teoretyczne i praktyczne z danego przedmiotu;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości
i umiejętności użyteczne w życiu codziennym, niezbędne do kontynuowania nauki na
wyższym poziomie. Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności
umożliwiające mu świadome korzystanie z lekcji. Pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta
z jego uwag i rad oraz potrafi rozwiązywać proste zadania typowe dla danego przedmiotu.
Jego braki są duże, ale może nadrobić je w przyszłym półroczu;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości
i umiejętności z danego przedmiotu, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Często
nie potrafi rozwiązać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela.
§ 23
1. Ocenę klasyfikacyjną roczną zachowania w klasach IV – VIII ustala się według
następującej skali:
Stopień
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

Skrót literowy
wz
bdb
db
pop
ndp
ng

2. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
8) wypełnianie obowiązków ucznia wynikających z zapisów statutowych;
9) udział ucznia w wolontariacie.
3. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:
1) każdy uczeń otrzymuje na początku roku 100 punktów co odpowiada ocenie dobrej;
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2) ilość przyznanych punktów zwiększa się lub zmniejsza, gdy uczeń otrzymuje punkty
dodatnie lub ujemne;
3) wszystkie zachowania dodatnie lub ujemne zostają wpisane do zeszytu uwag klasy;
4) pod koniec każdego półrocza, na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady
pedagogicznej, wychowawca na podstawie uwag i opinii dokonuje podsumowania punktów
i ustala w ten sposób ocenę zachowania ucznia wg kryteriów:
OCENA
WZOROWE
BARDZO DOBRE
DOBRE
POPRAWNE
NIEODPOWIEDNIE
NAGANNE

LICZBA PUNKTÓW
POWYŻEJ 180
179 - 150
149 - 100
99 - 50
49 - 20
PONIŻEJ 20

4. Przy czym uczeń nie może uzyskać:
1) oceny wzorowej, jeżeli posiada na koncie (oprócz punktów dodatnich) 20 punktów
ujemnych;
2) oceny bardzo dobrej, jeżeli posiada na koncie (oprócz punktów dodatnich) 40 punktów
ujemnych;
3) oceny dobrej, jeżeli posiada na koncie (oprócz punktów dodatnich) 60 punktów ujemnych.
5. Istnieje możliwość odstępstwa od przyjętych zasad oceny z zachowania w szczególnych
przypadkach. Są to:
1) częste nieobecności spowodowane chorobą;
2) zaburzenia emocjonalne;
3) nadpobudliwość;
4) nerwice;
5) choroby psychiczne;
6) nauczanie indywidualne.
6. W szczególnie rażących przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu innych osób lub w
przypadku konfliktu z prawem uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania bez względu na
liczbę uzyskanych punktów.
7. Na zebraniach rodziców w listopadzie, styczniu i kwietniu wychowawcy dokonują
bieżących podsumowań i wskazują rodzicom jakie elementy zachowania dziecko musi
poprawić, a jakie pozytywnie rozwijać. Proponują też sposób rozwiązania problemu.
8. Przy ustalaniu półrocznej/rocznej oceny zachowania obowiązuje podana w tabeli
punktacja:
PUNKTY DODATNIE
PUNKTY UJEMNE
Udział w konkursie:
szkolnym
gminnym/rejonowym
powiatowym

5 pkt.
15 pkt.
20 pkt.

Przeszkadzanie na lekcjach
za każdą uwagę
5 pkt
za każdą uwagę powyżej 5. uwagi

20

-

wojewódzkim i wyżej

30 pkt.

I miejsce
20 pkt.
II miejsce
15 pkt.
III miejsce
10 pkt.
Punkty za udział i miejsce sumują się
Zawody sportowe:
szkolne
międzyszkolne
gminne/rejonowe
wojewódzkie i wyżej

5 pkt.
10 pkt.
15 pkt.
25 pkt.

I miejsce
15 pkt.
II miejsce
10 pkt.
III miejsce
5 pkt.
Punkty za udział i miejsce sumują się.

10 pkt
Niewykonywanie poleceń nauczyciela
za każdą uwagę
5 pkt
za każdą uwagę powyżej 5. uwagi
10 pkt

Aktywne sprawowanie funkcji w klasie:
10 pkt (jednorazowo na koniec semestru)

Praca na rzecz szkoły / klasy (gazetki,
sprzątanie terenu szkoły, wzbogacanie
wyposażenia klasy) 5 pkt.
Dyżury szkolne
10 pkt. (za każdy
tydzień dyżurowania)
Pomoc nauczycielom, np. w organizacji
lekcji, sprzątaniu.
5 pkt
Udział w przedstawieniu

-

Aroganckie zwrócenie się do nauczyciela
lub innego pracownika szkoły
za każdą uwagę
10 pkt
Ubliżanie i zaczepianie słowne i fizyczne
za każdą uwagę
20 pkt
Bójka

Aktywne sprawowanie funkcji w szkole:
20 pkt (jednorazowo na koniec semestru)

-

- 30 pkt

Zorganizowana przemoc
50 pkt
Wulgarne słownictwo
za każdą uwagę
10 pkt

-

-

Niewłaściwe zachowanie (w stołówce,
świetlicy, na przerwie, poza szkołą)
za każdą uwagę
5 pkt
Niszczenie mienia szkolnego
za każdą uwagę
20 pkt
oraz naprawienie szkody przez rodziców

-

10 pkt.

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych
5 pkt

Niszczenie rzeczy innych uczniów
za każdą uwagę
20 pkt
oraz naprawienie szkody przez rodziców

Udokumentowana pomoc kolegom w nauce:
+ 10 pkt

Kradzież i wyłudzanie
50 pkt
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-

-

Udział w akcjach /zbiórkach na terenie
szkoły:
baterie: 5 sztuk – 3 pkt.
nakrętki: woreczek – 3 pkt.
Wkład pracy włożony w naukę,
pracowitość, obowiązkowość – 10 pkt.
(jednorazowo na koniec semestru).
Wzorowa frekwencja (100% obecności) -10
pkt.
Wysokie wyniki w nauce
średnia ocen 4, 75 i więcej
średnia ocen 4, 5
średnia ocen 4,0

+ 20 pkt
+ 15 pkt
+ 10 pkt

Przejawianie inicjatywy, aktywny udział w
pracach kół zainteresowań i organizacjach
+ 10 pkt
Premia za całkowity brak punktów
ujemnych
10 pkt
Do dyspozycji wychowawcy (np. opinia
klasy, nauczycieli)
+ 20 pkt

Zaśmiecanie otoczenia szkoły
3 pkt

-

Palenie papierosów na terenie szkoły, także
towarzyszenie palącemu
1 raz
- 20 pkt;
więcej razy – za każde
50 pkt
Picie alkoholu i zażywanie środków
odurzających, także towarzyszenie w takiej
sytuacji
- 50 pkt
Punktualność i frekwencja
za każde spóźnienie do 5 włącznie
2 pkt
za każde spóźnienie powyżej 5.
5 pkt
nieusprawiedliwiona nieobecność do 5 dni
włącznie
- 10 pkt
nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 5
dni
- 20 pkt
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia
(ucieczka)
za każdą opuszczoną godzinę
5 pkt
Brak stroju na WF; przyborów na lekcje
za każdą uwagę
5 pkt

-

Niewykonanie zobowiązań
za każdą uwagę
5 pkt

-

Nieprzestrzeganie zasad zdrowia, higieny i
estetyki osobistej (m.in. farbowanie włosów,
malowanie paznokci, niestosowny ubiór)
- 20 pkt
Umieszczanie w Internecie zdjęć, filmów,
tekstów
dotyczących
nauczycieli,
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pracowników
i uczniów, bez ich zgody – 20 pkt.
Wychodzenie poza teren szkoły w czasie
przerw lub lekcji – 10 pkt.

Do dyspozycji wychowawcy (np. opinia
klasy, nauczycieli) - 20 pkt

9. Przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnia się następujące uwagi:
1) zwolnienia z pojedynczej lekcji dokonuje nauczyciel prowadzący lekcję na pisemny
wniosek rodziców lub pielęgniarki;
2) zwolnienie z lekcji zapisuje się jako nieobecność usprawiedliwioną;
3) wychowawca usprawiedliwiając nieobecność parafuje usprawiedliwienie;
4) udział uczniów w imprezach, gdzie reprezentują szkołę i są pod opieką nauczycieli traktuje
się jako obecność;
5) obowiązkiem nauczyciela – opiekuna jest wpisanie nazwy imprezy w dzienniku
w wyznaczonym miejscu;
6) przez spóźnienie rozumie się nieobecność do 15 minut; powyżej, to nieobecność.
7. Przy ustalaniu rocznej oceny z zachowania uwzględnia się średnią arytmetyczną punktów
z obu półroczy.
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 24
1. Klasyfikacja półroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
oraz ustaleniu - według skali określonej w niniejszym dokumencie - ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali zawartej w niniejszym dokumencie.
3. Klasyfikacja półroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym w klasach I – VIII polega na okresowym podsumowaniu jego
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na
podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku ucznia z
23

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocenianie ma
charakter opisowy.
§ 25
1. Ocena klasyfikacyjna nie jest jedynie średnią arytmetyczną ocen bieżących, ale sumą
osiągnięć ucznia określającą przyrost wiedzy i umiejętności.
2. Roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną (półroczną)
ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (półroczna)
ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
4. Uczniowie (na zajęciach edukacyjnych) oraz ich rodzice na spotkaniu co najmniej miesiąc
przed klasyfikacją roczną powiadamiani są o zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć
edukacyjnych lub oceną naganną zachowania oraz o zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia.
Rodzic potwierdza otrzymanie informacji podpisem.
5. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu i gdy rodzic nie zgłosi się do szkoły na
wezwanie, informacja o zagrożeniach zostaje przekazana drogą administracyjną, a dowód
nadania listu poleconego jest traktowany jako potwierdzenie przyjęcia informacji przez
adresata.
6. Co najmniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy
są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie z zachowania.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na
jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§ 26
Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
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oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do dwóch dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami i nie może
przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący
komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący
komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym
oddziale,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę.
Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję 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 niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
d) imię i nazwisko ucznia
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e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) skład komisji,
b) termin zebrania komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 27
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 28
1. Uczeń kończy szkołę:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada
pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
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§ 29
1. Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 i co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne
z wyróżnieniem.
2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który
tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (półrocznej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
§ 30
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie
otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny
niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej
z zastrzeżeniem ust.6
3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest
klasyfikacja.
4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu
nieklasyfikowaniem niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji.
5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
6. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć
technicznych, techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć
komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie
pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
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11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
12. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.
13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu
usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą
lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład
której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
15. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń
może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
18. 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.
19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„nieklasyfikowana”.
20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku
egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
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§ 31
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. 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.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy
programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.
10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z
języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
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11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.
§ 32
Promowanie
1. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy
następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
3. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje
promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
6. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po
ocenie ze sprawowania.
7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału
klasy.
8. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym
w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ——
———-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
9. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się
ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli
ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby
całkowitej w górę.
10. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, roczne oceny klasyfikacyjne.
§ 33
Egzamin ósmoklasisty
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,
w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
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1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub
historia.
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty.
5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest
uczniem.
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu
z rodzicami ucznia.
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
§ 34
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom
oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu szkoły.
3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika
w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
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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 udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwani dalej „specjalistami”.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
z uczniem;
5) pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) pomocy nauczyciela;
8) asystenta nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego;
12) organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.
7. 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;
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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;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.
8. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia albo pełnoletniego ucznia.
9. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
10. W roku 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane na
podstawie programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia)
dopuszczonego przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Program musi
zawierać informację o zawodach, kwalifikacjach, stan pracy, predyspozycji zawodowej.
W kolejnych latach treści programowe zostaną określone w Rozporządzeniu MEN.
§ 35
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom
1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy
współudziale poradni:
1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,
2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może
zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę
posiadanych środków finansowych;
5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów,
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych
na terenie poradni.
2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych
korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,
2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,
4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
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3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła
nawiązuje współpracę z:
1) inspektorem ds. nieletnich;
2) kuratorem sądowym;
3) Policyjną Izbą Dziecka;
4) Pogotowiem Opiekuńczym;
5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami
Poprawczymi;
6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.
§ 36
Organy szkoły i ich zadania
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
§ 37
Dyrektor Szkoły
2. Kompetencje dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) kieruje pracami rady pedagogicznej;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i odpowiada za ich
prawidłowe wykorzystanie;
6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
7) przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
8) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników;
9) rozstrzyga sprawy sporne między organami szkoły;
10) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły;
11) realizuje uchwały rady pedagogiczne, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących
i czuwa nad ich zgodnością z przepisami prawa;
12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
13) dokonuje oceny pracy nauczycieli;
14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego;
15) wydaje decyzje administracyjne;
16) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec
uczniów;
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17) dopuszcza do użytku w szkolnego programy nauczania, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej;
18) dba o powierzone mienie;
19) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami;
20) tworzy radę szkoły pierwszej kadencji;
21) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły;
22) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły;
23) prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami;
24) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli
zgodnie z odrębnymi przepisami;
25) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
26) w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest
obowiązany powiadomić:
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji;
27) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub
rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnych;
28) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
29) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia
imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
§ 38
Rada Pedagogiczna
1. Kompetencje rady pedagogicznej stanowiące:
1) zatwierdza plany pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmuje uchwały w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły;
6) uchwala regulamin swojej działalności;
7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
2. Kompetencje rady pedagogicznej opiniodawcze:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
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2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych i innowacyjnych;
4) projekt planu finansowego szkoły składany przez dyrektora;
5) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje;
6) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący
szkołę;
7) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi.
3. Szczegółowe zadania oraz organizację Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady
Pedagogicznej.
§ 39
Rada Rodziców
1. Kompetencje stanowiące rady rodziców:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego;
2) uchwalenie regulaminu swojej działalności.
2. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców:
1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora;
2) możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach szkoły;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
5) opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju;
7) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
8) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły;
9) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
10) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stażu;
11) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego;
12) wybór przedstawiciela rady rodziców do zespół u rozpatrującego odwołanie nauczyciela
od oceny pracy;
13) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
14) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
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3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
4. Szczegółowe zadania oraz organizację Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
§ 40
Samorząd Uczniowski
1. Samorząd szkolny ma:
1) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu;
2) prawo do organizacji życia szkolnego i umożliwienie rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań;
3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w
porozumieniu z dyrektorem;
5) prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu;
6) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami stawianymi
wymaganiami;
7) opiniowanie ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
4. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
§ 41
Zasady współdziałania organów i rozwiązywanie konfliktów
1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu o podejmowanych
i planowanych działaniach przez:
1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora;
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze budynku zespołu;
3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi z dyrektorem,
rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem;
4) apele szkolne;
5) gazetę szkolną;
6) informacje na stronie internetowej szkoły.
2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania
i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.
3. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji.
3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
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4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi
szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych
zebrań tych organów.
5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji
w terminie 7 dni.
6. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
7. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji;
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych
i podejmowanych działaniach i decyzjach;
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów.
8. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły, dyrektor jest
zobowiązany do:
1) zbadania przyczyny konfliktu;
2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej
przewodniczących organów będących stronami.
6. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od
przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 42
1. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej
klasie a uczniami tej klasy,
2) dyrektor, jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami
dotyczy wychowawcy klasy.
2. W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu prawa dziecka dyrektor powołuje komisję
rozpatrującą zasadność skargi. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele stron konfliktu,
2) mediator niezaangażowany w konflikt,
3) dyrektor.
3. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze świadkami
zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy.
4. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia:
1) uczeń;
2) rodzice;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców;
5) Pracownik szkoły.
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5. W terminie 14 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom pisemną decyzję
potwierdzającą lub negującą naruszenie prawa.
6. Stanowisko komisji jest ostateczne i nie podlega trybowi odwoławczemu.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi dyrektor szkoły udziela kary, zgodnie
z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.
8. W przypadku skargi nieuzasadnionej dyrektor szkoły kończy procedurę, odpowiadając
pisemnie na postawione zarzuty.
§ 43
Współdziałanie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania
1. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznaje rodziców z planem pracy szkoły,
a wychowawcy klas z planami wychowawczymi oraz z przepisami dotyczącymi oceniania,
klasyfikacji, promowania i bezpieczeństwa uczniów.
2. Informacje na temat zachowania i postępów w nauce swego dziecka rodzice uzyskają
w każdym czasie w dniach pracy szkoły poprzez osobisty kontakt nauczycieli
i wychowawców z rodzicami, bieżące informacje związane z zachowaniem ucznia
nauczyciele zamieszczają w dzienniczkach uczniowskich.
3. Organizuje się stałe spotkania z rodzicami, co dwa miesiące.
4. (uchylony)
5. Nauczyciele przedmiotów informują pisemnie rodziców ucznia na miesiąc przed zebraniem
klasyfikacyjnym rocznym o przewidywanych ocenach niedostatecznych, a wychowawcy
o nagannych ocenach z zachowania.
§ 44
Organizacja szkoły
1. Podstawową jednostką organizacji szkoły jest oddział.
2. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania
przedszkolnego.
§ 45
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te
zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy między lekcjami wynoszą odpowiednio 5,10,15
minut.
§ 46
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1. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm,
w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo
(z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego):
1) nauczycieli lub specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,
3) pomoc nauczyciela.
2. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż
wymienione w ust. 4 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie
niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać
dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania
kształcenia
odpowiednio
uczniów
niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub
specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,
3) pomoc nauczyciela.
3. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
4. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału
klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli
liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.
5. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor
szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów
w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3.
6. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 2 i 3,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
8. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
9. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach
liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej,
międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się
stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego.
10. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów
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§ 47
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusze organizacji
szkoły składa się do 21 kwietnia każdego roku, a zatwierdza go organ prowadzący szkołę do
dnia 29 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć
prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać
w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych
zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu
zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze, oraz etatów
przeliczeniowych;
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga,
psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 48
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, który dla zapewnienia ciągłości
i skuteczności pracy powinien opiekować się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2. Zadania wychowawcy:
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1) organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości,
koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;
2) współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, rodzicami;
3) inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc
w tym zakresie;
4) systematycznie informować uczniów o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych
i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między
rodzicami i nauczycielami i dyrekcją szkoły;
5) inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków
do statutowej działalności organizacji uczniowskich oraz sprawować opiekę nad samorządem
klasowym;
6) systematycznie oddziaływać na wychowanków, w celu ukształtowania ich poczucia
odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw moralnych
i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów
środowiska;
7) wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach
pozalekcyjnych;
8) czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego;
9) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej
w klasie;
10) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy spójnej z Programem
Wychowawczo-Profilaktycznym;
11) prowadzić obserwacje psychologiczne uczniów i dokumentować je, kierować do poradni
psychologiczno – pedagogicznej;
12) rozpoznawać środowisko wychowawcze ucznia;
13) wyrabianie u uczniów u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek,
estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi.
§ 49
Organizacja wolontariatu
1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktycznowychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym
i metodycznym Dyrektora szkoły.
2. Cele i sposoby działania:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej,
dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby
innych;
3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska
naturalnego;
4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie
ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
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5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
6) promocja idei wolontariatu w szkole.
3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć
edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione
na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania
takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
§ 50
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców.
3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.
4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły
w miarę możliwości.
6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach
wewnętrznych szkoły.
§ 51
Uczniowie szkoły, organizacje uczniowskie
1. Liczbę uczniów w oddziale określa organ prowadzący szkołę.
2. Szkoła stwarza organizacjom uczniowskim i społecznym warunki do aktywnej działalności
oraz możliwość korzystania z pomieszczeń szkolnych.
3. Cele, zadania i formy działalności organizacji działających w szkole określają ich statuty
i regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
§ 52
1. Szkoła prowadzi zapisy dzieci do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego od 1 marca
do 31 marca.
2. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor szkoły w miarę posiadanych wolnych
miejsc.
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3. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły a w miarę
wolnych miejsc również dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
§ 53
1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny,
który dzieli się na 2 półrocza zakończone klasyfikacją stanowiącą podsumowanie osiągnięć
szkolnych uczniów.
2. Czas trwania półrocza określa się corocznie w kalendarzu roku szkolnego.
3. Kalendarz roku szkolnego przygotowany przez dyrektora powinien być podany do
wiadomości uczniom i rodzicom w pierwszym miesiącu zajęć dydaktycznych w danym roku
szkolnym i powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminy przerw
w nauce, terminy ustalenia ocen śródrocznych i rocznych, terminy zebrań rady pedagogicznej
zatwierdzającej klasyfikację i promocję.
§ 54
1. Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych
i uniwersytetów kształcących nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia między
dyrektorem szkoły a daną placówką.
2. Opiekuna praktyk wyznacza dyrektor szkoły.
3. Po zakończeniu praktyk opiekun przygotowuje opinię lub ocenę, w zależności od wymagań
placówki kierującej słuchacza lub studenta.
§ 55
1. Podstawowymi formami zajęć szkolnych są lekcje i nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
2. Lekcje prowadzone są w salach, na boisku szkolnym lub za zgodą dyrektora poza obiektem
szkolnym np. w muzeum, w teatrze, w kinie, na wycieczce. Szczegółowe zasady organizacji
zajęć poza szkołą określa regulamin wycieczek.
§ 56
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
1) pomieszczenia do nauki wyposażone w sprzęt i podstawowe pomoce naukowe;
2) bibliotekę z właściwie dobranymi książkami;
3) pomieszczenia gospodarcze.
2. Zasady zaopatrzenia szkoły w pomoce naukowe i sprzęt regulują odrębne przepisy.
§ 57
1. Szkoła prowadzi dożywianie uczniów.
2. Szkoła udziela pomocy doraźnej uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
lub losowej.
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§ 58
1. W szkole działa świetlica szkolna.
2. Czas pracy świetlicy okresie trwania roku szkolnego jest zgodny z planem pracy szkoły
i dostosowany do organizacji pracy szkoły.
3. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci dojeżdżających do szkoły oraz
z oddziału przedszkolnego i z klas I – III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu
na czas pracy rodziców.
4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez
rodziców.
5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo – opiekuńczej w grupach
międzyoddziałowych.
6. Świetlica posiada pomieszczenie do cichej pracy i odrabiania lekcji.
7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych, otaczając opieką dzieci z rodzin
niewydolnych wychowawczo oraz dzieci dojeżdżające.
8. Pierwszeństwo przy zapisie dziecka do świetlicy mają rodzice lub rodzic:
1) pracujący poza miejscem zamieszkania;
2) samotnie wychowujący dziecko i pozostający w stosunku pracy;
3) utrzymujący dziecko przewlekle chore;
4) wychowujący kilkoro dzieci nieobjętych obowiązkiem nauki;
5) mający trudne warunki lokalowe.
9. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek przestrzegania regulaminu
świetlicy.
10. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły, której
zadania dotyczą:
1) diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie wychowawczym;
2) kształcenia kultury osobistej;
3) kształcenia nawyków higienicznych;
4) poznawania świata;
5) rozwijanie i doskonalenie umiejętności formułowania myśli i poprawnego wyrażania ich
w mowie i piśmie;
6) tworzenie życzliwej atmosfery sprzyjającej podtrzymywaniu aktywności twórczej,
kształtowanie umiejętności odbioru zjawisk artystycznych.
11. Formy pracy w świetlicy to:
1) organizowanie pomocy uczniom słabszym;
2) organizowanie konkursów;
3) urządzanie wystaw;
4) słuchanie audycji radiowych i nagrań płytowych;
5) oglądanie audycji telewizyjnych i filmów wideo;
6) udział wychowanków w uroczystościach szkolnych i pracach społecznych na rzecz zespołu
i najbliższego otoczenia;
7) organizowanie wycieczek, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu;
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8) spotkania z ludźmi ze świata kultury, służby zdrowia i innych dziedzin życia społecznego
(zwłaszcza ze środowiska lokalnego).
12. Uczeń może opuścić świetlicę:
1) pod opieką rodzica;
2) pod opieką osoby upoważnionej przez rodzica;
3) samodzielnie, na pisemną zgodę rodzica (pozostawioną w dokumentacji świetlicy);
4) uczniowie dowożeni są odprowadzani na miejsce odjazdu środka lokomocji.
13. W przypadku, kiedy po godzinie 15.00 po dziecko nie zgłasza się rodzic lub upoważniona
przez rodzica osoba nauczyciel wychowawca świetlicy kontaktuje się telefonicznie
z rodzicem w celu uzyskania informacji dotyczącej odbioru dziecka.
14. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego lub odmowy natychmiastowego
odebrania dziecka przez rodzica lub osobę, o której mowa w ust. 6 pkt 2, nauczyciel
powiadamia policję i pozostaje z dzieckiem (dziećmi) do czasu jej przyjazdu.
15. Nauczyciel świetlicy, po zawiadomieniu dyrekcji szkoły, powiadamia policję także
w przypadku, kiedy po dziecko zgłasza się rodzic lub osoba przez niego upoważniona, której
zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
16. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którym nie ma możliwości zabezpieczenia
efektywnego zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela.
17. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy.
§ 59
Stołówka szkolna
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez
pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.
3. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa
odrębny Regulamin Stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu stołówki
szkolnej.
§ 60
Biblioteka szkolna
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, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. Również do korzystania z innych
typów bibliotek i środków informacji.
2. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do
samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po
przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez
nauczyciela.
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3. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie
użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym.
4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza biblioteką;
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni;
4) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
5. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów,
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
3) wdrażanie do poszanowania książki,
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
6) współdziała z nauczycielami,
7) rozwija życie kulturalne szkoły,
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli,
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.
10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.
6. Zadania biblioteki szkolnej:
1) popularyzacja nowości bibliotecznych,
2) statystyka czytelnictwa,
3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu
informacyjnego,
4) komputeryzacja biblioteki,
5) renowacja i konserwacja księgozbioru,
6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym,
7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców,
8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.
9) Wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem,
przetwarzaniem i tworzeniem informacji.
7. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym
stanie,
2) prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,
3) organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły,
4) dokonywanie, w ramach przyznanych funduszy, racjonalnych zakupów książek, czasopism
oraz właściwe opracowywanie zbiorów,
5) zorganizowanie udostępniania zbiorów,
6) dokonywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli oraz inspirowanie
czytelnictwa,
7) współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy kształtowaniu właściwej
struktury zbiorów oraz organizacji obiegu lektur i przygotowywaniu materiałów na lekcje,
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8) kompletowanie pozycji książkowych dotyczących historii, współczesności i rozwoju
regionu oraz popularyzacja tej wiedzy wśród uczniów i nauczycieli,
9) współpraca z rodzicami - oferując im literaturę z zakresu problemów wychowawczych
dziecka,
10) inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów;
11) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczna.
8. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1) właściwą obsadę personalną;
2) w miarę możliwości odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową
pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania
zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do
samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.
9. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) uczniami;
2) nauczycielami i wychowawcami;
3) rodzicami;
4) innymi bibliotekami.
10. Zasady współpracy biblioteki z:
1) uczniami:
a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,
b) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez
rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,
c) informowanie o zbiorach, doradzanie,
d) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w
bibliotece,
e) pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,
f) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;
2) nauczycielami:
a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,
b) konsultowanie tematyki i terminów lekcji bibliotecznych,
c) informowanie o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego,
d) rozpoznawanie potrzeb nauczycieli poprzez rozmowy indywidualne i ankiety,
e) informowanie o nowych zbiorach w bibliotece,
f) współpraca z Radą Pedagogiczną (udział z zebraniach RP, udział w pracy WDN);
3) rodzicami:
a) udostępnianie zbiorów do domu i w czytelni,
b) rozpoznawanie potrzeb w trakcie odwiedzin w bibliotece,
c) informowanie o lekturach szkolnych, nowościach wydawniczych, wydawnictwach
psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych,
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d) nieodpłatne przyjmowanie książek z prywatnych zbiorów do księgozbioru szkolnego;
4) innymi bibliotekami:
a) korzystanie z ofert, wymiana informacji i współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć
(konkursy, warsztaty, wykłady i in.),
b) uzupełnianie zasobów księgozbioru o brakujące pozycje na zasadach wypożyczania
międzybibliotecznego.
11. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:
1) gminą;
2) władzami lokalnymi;
3) ośrodkami kultury;
4) innymi instytucjami.
§ 61
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami
ćwiczeniowymi w szkole
1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne
mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów
edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom
materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
2. Uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych.
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji.
§ 62
1. Szkoła ma warunki do prowadzenia świetlicy, zapewnienia oddzielnych pomieszczeń
dla samodzielnej pracy nauczyciela, składnicy akt.
2. Obowiązki pracowników administracyjno - gospodarczych określa dyrektor zgodnie
z regulaminem pracy.
3. Zatrudnieni w miejscowym ośrodku zdrowia: lekarz, lekarz dentysta, higienistka,
uczestniczą w szerzeniu oświaty zdrowotnej współdziałając w realizacji swoich obowiązków
z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.
§ 63
Zadania nauczycieli
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą zgodnie z przydziałem
przedmiotowym i jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz
jakość i wyniki swej pracy.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
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1) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich
rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz
pozytywnych cech charakteru;
2) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - zgodnie
z zasadami współczesnej dydaktyki;
3) prawidłowe realizowanie programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak
najlepszych warunków;
4) Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej,
troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni;
5) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania,
kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy umysłowej, zespołowej
i indywidualnej;
6) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do
czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju;
7) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;
8) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia;
9) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;
10) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów;
11) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy
w przygotowaniu się do konkursów przedmiotowych, itp.;
12) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły;
13) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej;
14) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i właściwe jej przechowywanie;
15) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora a wynikających z organizacji
pracy szkoły;
16) respektować prawa ucznia.
3. Nauczyciel ma prawo:
1) decydowania o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków
dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
2) decyduje w sprawie wyboru programu nauczania,
3) decyduje o ocenie bieżącej, półrocznej i rocznej postępów swoich uczniów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4) ma prawo opiniować ocenę z zachowania u uczniów.
5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla
uczniów.
6) decydowanie o doborze treści programowych w przypadku prowadzenia koła
przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych.
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§ 64
Zasady bezpieczeństwa dla uczniów
1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie
zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa)
nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych
pomieszczeń.
3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel
prowadzący zajęcia.
5. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.
6. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią
nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
7. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw,
zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem
powinni przebywać na terenie szkoły.
8. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
9. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to
warunki atmosferyczne.
10. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na
zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę lub dyrektora
szkoły.
11. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną
(np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca,
nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.
§ 65
1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego szkolny rozpoczyna się z początkiem
roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat i trwa do czasu
rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy7 lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
3. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy
pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli, dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną
poradnię
psychologiczno-pedagogiczną
albo
niepubliczną
poradnię
psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
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4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie przez dziecko
obowiązku szkolnego może być odroczone decyzją dyrektora szkoły na podstawie opinii
poradni psychologiczno - pedagogicznej, na wniosek rodziców, nie dłużej niż na jeden rok.
5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
6. Wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie
dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie
obowiązku szkolnego.
§ 66
Prawa i obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek:
1) Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
2) Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć,
przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do
przybycia do sali, w której się one odbywają;
3) Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać
podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po
upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
4) Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez
nauczyciela do wykonania w domu;
5) Uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych;
6) Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych;
7) Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
8) Dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
9) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
10) Dbania o piękno mowy ojczystej;
11) Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
12) Podporządkowania się zarządzaniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom
oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego;
13) Podporządkowania się zarządzaniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
14) Przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanuje poglądy i przekonania innych,
d) szanuje godność i wolność drugiego człowieka,
e) zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w
zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
15) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
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a) uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,
b) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,
c) zachowuje czysty i schludny wygląd;
16) Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz;
17) Nosić strój galowy podczas ważnych uroczystości szkolnych;
18) Uczeń zobowiązany jest w terminie tygodnia, po powrocie do szkoły, dostarczyć
usprawiedliwienie nieobecności. Honorowane są tylko usprawiedliwienia od rodziców.
2. Uczeń ma prawo:
1) Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy
wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły;
2) Wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania
związane z treścią nauczania;
3) Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów
oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
4) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich;
5) Wyrażania opinii dotyczących życia szkoły;
6) Wyboru przez siebie organizacji, do której chce należeć; w przypadku organizacji
działającej poza szkołą - za wiedzą i zgodą dyrektora;
7) Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
8) Uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych
przez szkołę;
9) Odpoczynku na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych;
10) Opieki socjalnej na zasadach określonych przepisami;
11) Jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności;
zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
12) Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i
powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy;
13) Pomocy ze strony kolegów;
14) składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą,
nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do
dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
15) ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów
psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status
ucznia nietykalności osobistej);
16) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.
3. Za zgodą rodziców uczeń może posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie
elektroniczne, ale używanie ich dopuszczalne jest tylko w określonych warunkach:
1) telefon lub inne urządzenie elektroniczne uczeń podczas lekcji używa tylko za zgodą i pod
nadzorem nauczyciela;
2) podczas lekcji telefon musi być wyłączony i schowany;
3) telefon może służyć do porozumiewania się z rodzicami jedynie podczas przerw w pilnych
sprawach;
4) telefonu lub innego urządzenia elektronicznego bez zgody nauczyciela nie wolno używać
do fotografowania, filmowania oraz nagrywania dźwięku;
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5) w przypadkach niezastosowania się do powyższych zasad wychowawca ma prawo
zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefonu lub innego urządzenia elektronicznego;
6) za zniszczenie lub zagubienie urządzenia elektronicznego szkoła nie ponosi
odpowiedzialności materialnej
§ 67
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy
oddziału.
2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za
pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze
wskazaniem właściwego adresata.
6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez
rozpatrzenia.
7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki
służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na
które dekretowano skargę.
11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.
§ 68
Nagrody i wyróżnienia
1. Za wzorową naukę i wzorowe zachowanie uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i
nagrody:
1) pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy;
2) pochwałę dyrektora wobec szkoły;
3) list pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców;
4) nagrodę rzeczową;
5) dyplom uznania;
6) reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
7) wytypowania do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla
wyróżniających się uczniów;
8) przyznanie odznak, tytułów i świadectw dla wyróżnionych się uczniów przewidzianych
przepisami władz oświatowych.
2. Osiągnięcia uczniów promowane są w następujący formach:
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1) umieszczanie informacji w kronice szkolnej, gazetce szkolnej, na stronie internetowej
szkoły, gminy;
2) umieszczanie informacji na gazetce szkolnej;
3) prezentacja podczas apeli szkolnych.
3. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń,
który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść
zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.
§ 69
Kary
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom
ucznia uczeń może zostać ukarany:
1) rozmowa ostrzegawcza i upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnieniem na piśmie wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców;
3) upomnieniem ustnym dyrektora;
4) upomnieniem na piśmie dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców;
5) naganą na piśmie dyrektora szkoły, z powiadomieniem rodziców;
6) zawieszeniem prawa na czas określony lub całkowicie do pełnienia funkcji w organach
klasy lub szkoły i do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
7) odsunięcie od wycieczki lub innej imprezy szkolnej, pod warunkiem, że nie są związane
z realizacją programów nauczania;
8) zawieszeniem prawa zgłaszania nieprzygotowania do lekcji.
2. W przypadku szczególnie rażącego naruszenie obowiązków szkolnych przez ucznia,
dyrektor szkoły może wystąpić do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3. Do przypadków szczególnie rażącego naruszenia obowiązków szkolnych w szczególności
należą:
1) zachowania zagrażającego życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób w szkole i poza
nią;
2) dopuszczania się umyślnej dewastacji mienia publicznego narażającej szkołę na poważne
straty materialne;
3) dopuszczenia się wymuszeń, kradzieży mienia kolegów, pracowników szkoły bądź mienia
szkoły;
4) obraźliwego, agresywnego zachowania wobec nauczycieli, pracowników, kolegów oraz
innych osób przebywających na terenie szkoły lub jej otoczeniu;
5) stosowanie przemocy, psychicznego lub fizycznego znęcania się nad kolegami i innymi
osobami w szkole lub poza nią;
6) używania, namawiania, rozprowadzania alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających w szkole lub poza nią.
3. Dyrektor może odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły, za
poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, wychowawcę
lub Samorząd Uczniowski
4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
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5. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą
ucznia.
§ 70
Tryb udzielania kary i odwołania od kary
1. Upomnienie ustne lub pisemne udzielane przez wychowawcę udzielane jest na wniosek:
wychowawcy, nauczyciela, oddziałowej Rady Rodziców, Samorządu Klasowego.
2. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy.
3. O udzielonej karze wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców.
4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora Szkoły w terminie
7 dni od daty uzyskania informacji o nałożonej karze.
5. Decyzja dyrektora Szkoły jest ostateczna.
6. O kary wymienione w pkt. c-i wnioskuje na piśmie do dyrektora Szkoły - wychowawca
klasy, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski,
7. Decyzję o nałożeniu kary oraz jej rodzaju podejmuje dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu
opinii Klasowego Zespołu Nauczycielskiego.
8. O nałożonej karze informuje się rodziców.
9. Od kary nałożonej przez dyrektora rodzicom przysługuje odwołanie do dyrektora w ciągu
7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze.
10. W celu rozpatrzenia odwołania zostaje powołana przez dyrektora szkoły Komisja
Pojednawcza, w skład, której wchodzą: dyrektor szkoły oraz przedstawiciele Rady
Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
11. Zadaniem Komisji Pojednawczej jest ponowne rozpatrzenie.
12. Ustalenia Komisji są ostateczne.
13. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie
czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę
za niebyłą.
§ 71
Zasady pobytu ucznia w szkole
1. Uczeń jest zobowiązany przez cały czas pobytu w szkole do pozostawania na jej terenie,
a tym samym zabrania się uczniowi samowolnie opuszczać teren szkoły podczas przerw
i wolnej lekcji.
2. Uczeń może być zwolniony tylko na pisemną prośbę rodziców.
3. Uczniowie zwolnieni dla potrzeb szkoły muszą być uważani za obecnych, a w dzienniku
należy dokonać wpisu z podaniem rodzaju zajęć.
4. Ucznia zwalnia wychowawca, a podczas jego nieobecności zastępczy wychowawca lub
nauczyciel prowadzący daną lekcję, ewentualnie Dyrektor. Fakt zwolnienia ucznia należy
odnotować w dzienniku lekcyjnym.
5. Uczeń nieobecny na zajęciach szkolnych ma obowiązek przynieść niezwłocznie
po powrocie do szkoły usprawiedliwienie od rodziców, nie później niż w ciągu 7 dni.
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6. Odpowiedzialność za zdarzenia i wypadki w czasie samowolnego opuszczenia terenu
szkoły przez uczniów ponoszą rodzice.
7. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na terenie szkoły
i w środkach komunikacji publicznej (autobusach).
8. W czasie przerw, dłuższych niż 10 minut, wszyscy uczniowie wychodzą na boisko
z wyjątkiem dni deszczowych i zimnych.
9. Podczas długich przerw w sposób kulturalny spożywają obiad i przestrzegają regulaminu
zachowania się w stołówce.
§ 72
Tryb uchwalania zmian w Statucie
1. Statut szkoły opracowuje zespół złożony z członków rady pedagogicznej powołany przez
dyrektora.
2. Statut uchwala rada pedagogiczna.
3. Aktualizacja statutu odbywa się poprzez skreślenie zapisu, przekształcenie jego treści albo
dostosowanie wcześniejszych zapisów do obecnego stanu prawnego.
4. Wnioski i zmiany w statucie może zgłaszać dyrektor oraz inne organy statutowe szkoły na
podstawie swoich uchwał.
5. Wnioski te muszą być zgłaszane do dyrektora na piśmie.
6. Dyrektor szkoły jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca do zwołania rady
pedagogicznej, która przygotowuje projekt zmian statutu.
7. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
§ 73
Postanowienia końcowe
1. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
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