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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § l 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1.  szkole, placówce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie; 

2.  prawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku; 

3.  uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów; 

4.  wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono 

    jeden z oddziałów w szkole; 

5. organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Płośnica; 

6. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Warmińsko - Mazurskiego 

    Kuratora Oświaty. 

                                                                                                 

II. NAZWA I TYP SZKOŁY 

§ 2 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie.  

2. Szkoła jest szkołą publiczną w myśl art. 8 ustawy Prawo oświatowe. 

3. Siedziba Szkoły: Niechłonin 92, 13-206 Płośnica. 

4. Ustala się datę stałego święta placówki na dzień15 listopada. 

5. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

 

 III. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 3 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy Płośnica, organem nadzorującym szkołę jest Warmińsko – Mazurski 

     Kurator Oświaty. 

2. Działalnością Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie kieruje dyrektor szkoły. 

3. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłonininie trwa 8 lat.                                            

4. W szkole organizuje się oddziały przedszkolne realizujące Podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

5. Cykl kształcenia w oddziałach przedszkolnych trwa od 1 do 4 lat. 

6. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i  

    Wszystkim pozostałym osobom przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi  

    zagrożeniami. 

           1)  Kamery wizyjne obejmują teren wokół szkoły i sali sportowej oraz korytarze wewnątrz budynku. 

           2) Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora. 

 

7.  Szkoła prowadzi sklepik uczniowski. Zyski z tej działalności są przeznaczane na cele szkoły. 

 

IV. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4 
  1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności 

     dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach 

     wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego i podstawie programowej kształcenia ogólnego niezbędnych do ukończenia szkoły, 

2) organizuje procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się, umożliwiający uczniom powiązanie różnych 

dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie,  
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3) tworzy warunki zachęcające uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności oraz inicjowania działań na rzecz 

własnego rozwoju, rozwoju szkoły i rozwoju społeczności lokalnej, 

4) wspomaga rozwój uczniów i pomaga przezwyciężać trudności, dostosowując organizację kształcenia do 

       Ich możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych, predyspozycji i indywidualnej sytuacji społecznej, 
5) tworzy warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień każdego ucznia, 

6) udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom/dzieciom oraz ich rodzicom, 

7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, 

8) kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne oraz odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym  

       źwiecie i społeczeństwie informacyjnym, 

9)    upowszechnia wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające  

       wdrażaniu tych zasad w skali lokalnej, krajowej i globalnej, 

10)  kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności społecznej oraz umiejętności spędzania czasu  

        wolnego, 

11)  upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i 

       sytuacji kryzysowych, 

12)  zapewnia opiekę uczniom/dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

13)  podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju, ze szczególnym 

       uwzględnieniem rodziców oraz stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność 

       wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

               szkoły, 

14) zapewnia przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach, zapobiega 

       wszelkiej dyskryminacji poprzez realizowanie działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność 

       szkoły, 

15) zapewnia ochronę ucznia przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

       społecznej, 

 16)  promuje wartość edukacji i kształtuje w uczniach postawę uczenia się przez całe życie, 

17) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia (kariery edukacyjnej i 

      zawodowej), 

18) tworzy warunki do współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci i współdecydowania w sprawach szkoły 

      oraz uczestniczenia w podejmowanych wspólnie działaniach. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, a w szczególności: 

1) kształtuje w uczniach twórcze postawy oparte na uniwersalnych zasadach etyki, 

2) przygotowuje do odpowiedzialnego uczestniczenia we współczesnym świecie zgodnie  z ideą  demokracji, 

    tolerancji, wolności oraz poszanowania godności własnej i drugiego człowieka, 

3) kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie, 

4) wspomaga uczniów/dzieci w procesie adaptacji w nowych warunkach szkolnych, 

5) podejmuje działania na rzecz upowszechniania praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka i 

    ucznia, 

6) rozwija wśród uczniów uczciwość, kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, 

    poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, a także umiejętność samokształcenia, skutecznego komunikowania 

    się, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej. 

7) zapewnia uczniom/dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne poprzez budowanie między wszystkimi 

     członkami  społeczności szkolnej relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, 

8)  zapobiega przemocy i agresji poprzez wzmacniane właściwych zachowań, 

9)  przeciwdziała uzależnieniom oraz przestępczości i demoralizacji wśród uczniów, 

10) promuje zdrowy styl życia oraz postawę dbałości o zdrowie własne, innych ludzi i środowiska, 

11) przygotowuje uczniów do rozpoznawania sytuacji problemowych i podejmowania racjonalnych decyzji 

       zapewniających konstruktywne rozwiązanie konfliktu z uwzględnieniem interesów każdej ze stron. 

3. Szkolny Program Wychowawczo -  Profilaktyczyny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną z 

    z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą  

    pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego – profilaktycznego program ten ustala dyrektor szkoły w  

    w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje  

    obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

5. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podstawie programowej 

   wychowania przedszkolnego oraz w programach  nauczania, a w szczególności tworzy warunki do: 

1) przyswojenia przez uczniów/dzieci określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 
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2) zdobycia przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań                          

i rozwiązywania problemów;  

3) kształtowania u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym 

świecie;  

4) zdobycia przez uczniów umiejętności: czytania i posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie 

zasobu słownictwa uczniów; myślenia matematycznego i myślenia naukowego;  komunikowania się w języku 

ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; sprawnego posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami informacyjno – komunikacyjnymi; wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 

rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; pracy zespołowej. 

 

§ 5 
 

1. Celem działań edukacyjnych oraz wychowawczych szkoły jest kształtowanie u uczniów/dzieci postawy sprzyjającej 

    ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. 

2. Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie określa pożądane cechy, 

    umiejętności  i postawy ucznia kończącego szkołę. 

3. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie:  

1) kieruje się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, 

2) szanuje prawa i godność osobistą drugiego człowieka, 

3) dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo innych ludzi, 

4) aktywnie uczestniczy w życiu społeczeństwa demokratycznego, 

5) zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycje własnego regionu i narodu, 

6) jest człowiekiem wolnym od uprzedzeń, szanującym  wartości, kulturę i tradycje innych narodów, 

7) cechuje się wysoką kulturą osobistą,  

8) wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do dokonywania wyborów, podejmowania racjonalnych decyzji, 

9) świadomie planuje własny rozwój oraz karierę edukacyjną i zawodową, 

10) sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, 

11) poprawnie posługuje się językiem ojczystym i dba o kulturę języka, 

12) komunikuje się w jednym języku obcym, 

13) efektywnie współdziała w zespole w oparciu o obowiązujące zasady, 

14) prezentuje własne poglądy na forum publicznym, 

15) jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, 

16) konsekwentnie dąży do zamierzonych celów i osiągnięcia sukcesu, 

17) jest przedsiębiorczy i gotowy do podejmowania inicjatyw na rzecz własnego rozwoju i rozwoju społeczności, 

18) odczuwa potrzebę uczenia się przez całe życie. 

       19) odznacza się wysoką kulturą osobistą, odpowiada za swoje słowa i czyny, a jego zachowanie jest godne 

              naśladowania, 

       20) pracuje systematycznie i wyraża tę cechę w rzetelnej nauce, rozwijaniu talentów, niesieniu pomocy                   

       koleżankom i kolegom. 

 

V. SPOSOBY REALIZACJI  ZADAŃ SZKOŁY 

 

§ 6 
 

1. Proces dydaktyczny, wychowawczy  i opiekuńczy realizowany jest w szkole w oparciu o obowiązującą  podstawę 

    programową wychowania przedszkolnego, podstawę programową kształcenia ogólnego, wybrane przez nauczycieli 

    programy nauczania, Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego oraz  uchwalony przez Radę 

Rodziców Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny. 

 

§ 7 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom i dzieciom w oddziałach przedszkolnych  bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do 

szkoły poprzez:  

1)  realizację przez nauczycieli zadań i obowiązków określonych w § 69 niniejszego statutu, 

2) pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw zgodnie z regulaminem dyżurów nauczycielskich oraz § 70 

niniejszego statutu, 

3) opracowanie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uwzględniającego potrzebę równomiernego rozłożenia 
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          zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodności zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki  

          zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga, 

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału na grupy, 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny pracy,  

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, 

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami, 

8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, 

9) kontrolę i przeglądy techniczne obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych                 

    i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, 

10) dokonywanie przez dyrektora, co najmniej raz w roku, kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 

     warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,          

     oraz określenie kierunków ich poprawy, 

11) umieszczenie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu planu ewakuacji, 

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, 

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający 

      bezpośrednie wyjście na jezdnię, 

14) ogrodzenie terenu szkoły oraz zapewnienie właściwego oświetlenia i równej nawierzchni dróg, przejść, boisk, 

15) objęcie budynku  i terenu szkolnego systemem monitoringu wizyjnego kamer,  

16) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie szkoły, 

17) wyposażenie schodów w balustrady, 

18) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a szczególności pokoju nauczycielskiego i pokoju nauczycieli wychowania 

      fizycznego w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 

      udzielania pierwszej pomocy, 

19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

20) dostosowanie sprzętów do wymagań ergonomii, a stanowiska pracy do warunków antropometrycznych uczniów, w 

      tym uczniów niepełnosprawnych, 

21) zapewnienie wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty lub certyfikaty, 

22) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach 

      odbywających się poza terenem szkoły, 

23) zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni, 

24) zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego uczniów przed dostępem w Internecie do 

      treści, które mogą stanowić zagrożenie ich prawidłowego rozwoju,  

25) realizację zapisów określonych w Procedurach zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej 

      im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie, 

      26) funkcjonowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

2. Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych opiekę sprawują zgodnie z planem zajęć nauczyciele lub inne osoby 

upoważnione do prowadzenia zajęć z uczniami.  

3. Niedopuszczalne jest przebywanie uczniów na zajęciach w szkole bez opieki nauczyciela. 

4. W czasie zastępstw nauczyciel pełniący zastępstwo przejmuje całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie 

uczniów na zajęciach. 

5. Uczniowie pozostają pod nadzorem nauczycieli lub innych upoważnionych osób także kwadrans przed zajęciami 

lekcyjnymi w szkole lub po przywiezieniu przez autobus szkolny, w czasie przerw i kwadrans po zajęciach lekcyjnych                 

w szkole lub do odjazdu autobusu szkolnego. 

6. W czasie zajęć obowiązkowych uczeń korzysta z wyznaczonych sal lekcyjnych i sprzętu umieszczonego 

 w tych salach, stosując się do obowiązujących regulaminów, przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych. 

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazywania uczniom informacji dotyczącej prawidłowego korzystania                        

z pomieszczeń, zachowania ładu, porządku i czystości pomieszczeń, bezpieczeństwa własnego i innych osób (ochrona 

zdrowia własnego i innych). Wychowawcy klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego mają obowiązek w pierwszych 

dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów/dzieci z obiektami szkoły, zasadami 

bezpieczeństwa na ich terenie, zasadami ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia, przepisami ruchu drogowego w 

drodze do i ze szkoły, podstawami higieny pracy umysłowej. 

8. Nauczyciele przedmiotów podczas ćwiczeń, pokazów, doświadczeń udzielają szerokiego instruktażu mającego na celu 

bezpieczne wykorzystanie pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz bezpieczne przeprowadzenie zajęć. 

9. Nauczyciel chemii zaznajamia uczniów z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów, jeżeli 

substancje te są używane w trakcie zajęć. 

10. Nauczyciele wychowania fizycznego obowiązani są zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej                            

i wydolności organizmu uczniów oraz przestrzegać przepisów bhp obowiązujących w sali gimnastycznej. Są 

zobowiązani dostosować stopień trudności i intensywności ćwiczeń do aktualnej sprawności i wydolności ćwiczących, 
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natomiast uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne - zwolnić w danym dniu z wykonywania 

ćwiczeń, informując o tym jego rodziców/prawnych opiekunów. Nauczyciele wychowania fizycznego są zobowiązani 

sprawdzić przed każdymi zajęciami stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego. Prowadzący zajęcia zapoznaje 

uczniów z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. Wszystkie 

ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

11. Podczas zajęć, imprez oraz wycieczek i w trakcie zawodów sportowych organizowanych poza terenem szkoły 

uczniowie pozostają pod opieką osób do tego upoważnionych. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki 

ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób 

powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

12. Niedopuszczalne jest przebywanie uczniów bez opieki osób do tego upoważnionych w czasie zajęć, imprez wycieczek            

i zawodów sportowych organizowanych poza terenem szkoły. 

13. Podczas organizacji zajęć, imprez oraz wycieczek poza terenem szkoły organizatorzy mogą korzystać w miarę potrzeb          

z pomocy rodziców. Nie zmienia to jednak zasady ponoszenia przez nauczyciela pełnej odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Z tego względu opiekun zajęć/wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników 

przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu 

docelowego. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

14. Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa  i turystyki określają odrębne przepisy oraz Regulamin 

wycieczki/imprezy krajoznawczo - turystycznej/artystycznej/sportowej/edukacyjnej w Szkole podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Niechłoninie. 

15. Każdy pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w 

szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej 

pomocy oraz niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły i rodziców/prawnych opiekunów. 

16. Na terenie szkoły pomieszczenia, do których dostęp osobom nieuprawnionym jest  wzbroniony, są odpowiednio 

oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem. 

17. Zakres i organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami regulują odrębne przepisy. 

18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego po 

zajęciach w szkole. 

 

§ 8  
1. Szkoła zapewnia organizację działań chroniących dziecko przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej poprzez: 

     1) pracę z uczniem/dzieckiem: 

a) diagnozowanie środowiska oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i społecznych ucznia, 

b) indywidualną pracę z uczniem z zaburzeniami zachowania, 

c) zintegrowanie działań nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

d) współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, 

e) realizację Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, 

f) realizację programów profilaktycznych lub elementów programów profilaktycznych, 

g) realizację Procedur zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej im. Henryka   

                     Sienkiewicza w Niechłoninie, 

h) realizację Procedur organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Henryka 

                     Sienkiewicza w Niechłoninie, 

i) współpracę z instytucjami wspomagającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły, 

j) realizację programów i projektów edukacyjnych z zakresu profilaktyki, 

k) kierowanie uczniów z rodzin  dysfunkcyjnych do placówek opieki całkowitej wg obowiązujących przepisów, 

l) współpraca z pielęgniarką szkolną, 

      2) pracę z rodzicami: 

          a) pedagogizacja rodziców, 

          b) kierowanie rodziców do określonych instytucji wspierających rodzinę, 

          c) udzielanie pomocy w uzyskaniu dotacji dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, 

          d) prowadzenie mediacji w konfliktach rodzic – dziecko, indywidualna praca z rodzicami dziecka, 

          e) organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej. 

2. W przypadku naruszenia prawa do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem i wykorzystaniem 

    seksualnym uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny może zwrócić się do wychowawcy lub dyrektora szkoły w formie 

    ustnej lub pisemnej. Wychowawca i/lub inny nauczyciel są zobowiązani niezwłocznie przekazać informację 

    dyrektorowi szkoły. Sprawa powinna być rozpatrzona w trybie natychmiastowym. Dyrektor szkoły powiadamia 

    zainteresowanego o sposobie rozpatrzenia sprawy i podjętych działaniach. 

3. W celu zapewnienia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów szkoła korzysta z systemu monitoringu   
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     wizyjnego. Zapisy w systemie monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystane przez dyrektora szkoły do: 

1) podejmowania działań interwencyjnych, 

2) ponoszenia przez uczniów konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły, 

3) podjęcia stosownych działań przez dyrekcję, funkcjonariusza policji w stosunku do uczniów stosujących różne 

akty przemocy, kradzieży, niszczenia mienia szkolnego itp. 

4. Wykorzystanie zapisów monitoringu wizyjnego do celów określonych w ust. 3 nie wymagają zgody rodziców/prawnych 

    opiekunów ucznia lub innych osób pojawiających się w w/w materiałach. 

 

§ 9 
 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno  - pedagogiczną, która udzielana jest uczniom/dzieciom oraz 

rodzicom/prawnym opiekunom. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 
1) diagnozowaniu środowiska ucznia/dziecka, 

2) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia/dziecka oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia/dziecka, 

3) prowadzeniu obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u uczniów trudności  w uczeniu się                               

i szczególnych uzdolnień,  

4) niezwłocznym udzieleniu przez nauczycieli i specjalistów w trakcie bieżącej pracy z uczniem pomocy 

psychologiczno  - pedagogicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia/dziecka, 

5) prowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz działań propagujących zdrowy styl życia wśród uczniów i rodziców, 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

7) wspieraniu uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu oraz w planowaniu indywidualnej kariery 

edukacyjnej i zawodowej, 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

9) tworzeniu warunków umożliwiających rozwój umiejętności wychowawczych nauczycieli i  rodziców, 

10) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest uczniowi mającemu indywidualne potrzeby rozwojowe                           

i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne, wynikające w szczególności z: 

1) niepełnosprawności, 

2) niedostosowania społecznego, 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) zaburzeń zachowania lub emocji, 

5) szczególnych uzdolnień, 

6) specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowych, 

8) choroby przewlekłej, 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10)  niepowodzeń edukacyjnych, 

11)  zaniedbań środowiska związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i 

kontaktami środowiskowymi, 

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 

związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

4. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie 

intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 

5. Pomoc psychologiczno  - pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli i specjalistów, w szczególności przez 

psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, zwanych dalej 

„specjalistami”. 

6. Pomoc psychologiczno  - pedagogiczna organizowana jest we współpracy z: 
1) rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

7. Pomoc psychologiczno  - pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 
1) ucznia, 
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2) rodziców  ucznia, 

3) dyrektora szkoły, 

4) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 

5) pielęgniarki szkolnej, 

6) poradni, 

7) asystenta edukacji romskiej, 

8) pomocy nauczyciela, 

9) asystenta nauczyciela lu asystenta wychowawcy świetlicy, 

10) pracownika socjalnego, 

11) asystenta rodziny, 

12) kuratora sądowego. 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

8. Pomoc psychologiczno  - pedagogiczna udzielana jest uczniom/dzieciom w formie: 
1) klas terapeutycznych, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 

6) warsztatów, 

7) porad i konsultacji. 

9. Pomoc psychologiczno  - pedagogiczna udzielana rodzicom/prawnym opiekunom uczniów i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno  - pedagogicznej dla 

uczniów. 
10. Pomoc psychologiczno  - pedagogiczna udzielana jest rodzicom/prawnym opiekunom uczniów i nauczycielom w 

formie: 
1) porad, 

2) konsultacji, 

3) warsztatów i szkoleń. 

11. Szczegółowe zasady udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa odrębny dokument: 

„Procedury organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 

Niechłoninie. 

§ 10 

 

1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia wymagających 

   dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy 

   specjalistycznej. 

2. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. 

3. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, 
    z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

    psychofizycznych uczniów. 

4. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15. 

5. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. 

6. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni   

    specjalistycznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

7.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy 

    wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

8.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w   

     spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.  Liczba uczestników  

     zajęć nie może przekraczać 8. 

9.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub  

     specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

10.Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji 

     językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

11.Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z 

     dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może 

     przekraczać 10. 

12. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych trwa 45 
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      minut, a godzina zajęć  rewalidacyjnych - 60 minut.  

13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą 

      nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. 

14. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach 

      specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z 

      podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej  lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

      stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

15. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej 

      organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

      wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

16. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców prowadzą 

      nauczyciele i specjaliści. 

 

§ 11 
1. Zadaniem nauczycieli oraz specjalistów w szkole jest:   

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w 

tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym doradztwo 

edukacyjno-zawodowe; 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie 

wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

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

    psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel i/lub specjalista niezwłocznie 

    udziela tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz informują o tym dyrektora szkoły  i wychowawcę. 

3. Wychowawca niezwłocznie informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

     pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.  

4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w punkcie 3, każdy nauczyciel i specjalista niezwłocznie udzielaja uczniowi 

    pomocy psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 

5. Dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą planują i koordynują udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno – 

     pedagogicznej, w tym  ustalają formy tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin. 

6. Dyrektor szkoły, i wychowawca, planując udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

   współpracują z rodzicami ucznia oraz z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem lub 

    innymi osobami, o których mowa w § 9 w ust. 7. 

7. O ustalonych dla ucznia formach i okresie  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze 

    godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie 

    rodziców ucznia: na spotkaniu z rodzicami lub korespondencyjnie (drogą pocztową lub elektroniczną). 

 

§ 12 
 

1. Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom w oddziałach przedszkolnych i uczniom  pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej prowadzą dokumentację określoną w rozporządzeniu o prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania: 

dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych. 

2. Nauczyciele i specjaliści udzielający  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w prowadzonej dokumentacji wpisują 

indywidualny lub grupowy program pracy z uczniem lub grupą, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i 

wnioski dotyczące dalszej pracy. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem we współpracy dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, a następnie opracowuje i realizuje Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny (IPET), uwzględniający 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię programu. 

5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy 

jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna kształcenie w szkole, albo  

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo 

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku gdy uczeń kontynuuje 

kształcenie w szkole. 

6. Zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji IPET.  Oceny 
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poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy                            

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

7. Rodzice ucznia/dziecka, albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu                               

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

8. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem i możliwości uczestniczenia w nim. 

9. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista 

wyznaczony przez dyrektora szkoły, prowadzący zajęcia z uczniem. 

10. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

11. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni 

   specjalistycznej lub pomoc nauczyciela; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 

    pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

12. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem są obowiązane 

do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, 

nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a  także innych osób uczestniczących                    

w spotkaniu.  

 

§ 13 
1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom/ dzieciom  pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i/lub życiowej poprzez:      

1)    udzielanie pomocy materialnej, 

2)    kierowanie rodziców/prawnych opiekunów do instytucji działających na rzecz rodziny, 

3)    organizację zajęć resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz innych zajęć dostosowanych do  

        indywidualnych potrzeb ucznia, 

4)   koordynowanie różnorodnych działań podejmowanych wobec tego samego ucznia w celu efektywnego 

       zaspokojenia jego potrzeb w zdiagnozowanym zakresie (stała systematyczna współpraca z Gminnym Ośrodkiem   

      Pomocy Społecznej), 

5) systematyczną współpracę wychowawcy z  Klasowym Zespołem Nauczycieli. 

 

 
VI. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

A.   ZAŁOŻENIA I CELE  OCENIANIA  
 

§  14 
1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu 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 podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

3) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego 

    oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

    określonych w § 80 ust. 3. 

  4. Cele ogólne oceniania wewnątrzszkolnego: 

1) informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

    powinien się dalej uczyć,                                                                                                                                                                    

3) udzielenie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,                                                                        

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom oraz nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                        

    i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  dydaktyczno – wychowawczej, 

7) kształtowanie w uczniach umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i  kierowania się nimi we własnym 

    działaniu. 



Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Niechłoninie 
 STATUT SZKOŁY 

 
Data wydania: 23.11.2017r. 
Strona 13 z 63 
 

 
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

    śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;                                            

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

    a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;                                                                                                                   

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny  

    klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
 edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 

   ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

B.  OGÓLNE ZASADY OCENIANIA  OSIĄNIĘĆ  EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 
 

§ 15 
1. Wykaz zajęć edukacyjnych, z których nauczyciele rozpoznają i określają  poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, określa szkolny plan nauczania. 

2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują  uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych, niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego  przez siebie 

programu nauczania  oraz o sposobach  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

1) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z obowiązkowych i                      

dodatkowych zajęć edukacyjnych uczniowie informowani są na pierwszych zajęciach lekcyjnych  w danym roku 

szkolnym przez nauczyciela każdego przedmiotu nauczania, 

2) o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych rodzice mogą uzyskać informacje od 

nauczycieli przedmiotów podczas zebrań z rodzicami lub konsultacji nauczycielskich. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o warunkach i trybie   uzyskania 

    wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

    Informację przekazują  wychowawcy  uczniom na pierwszej w danym roku szkolnym godzinie do dyspozycji   

    wychowawcy, rodzicom na pierwszych w danym roku szkolnym zebraniach klasowych. 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

    edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2, do  indywidualnych potrzeb 

    rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

    1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 

         zawartych w opracowanym dla ucznia Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, o którym mowa         

          w § 12, ust.3; posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia; 

    2) posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

        trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej -   

        na podstawie tej opinii;                                                                                                                                                                                                   

3) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-      

pedagogiczną w szkole — na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;                                                                  

4) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonania przez ucznia określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

6. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - 

    pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia  

    lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia może być wydana także uczniowi. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po  

    zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do 

    poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców lub pełnoletniego 

    ucznia. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 
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    pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego  ucznia z wadą słuchu, z głęboką  

   dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 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”. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

     ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z 

     realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 11, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej, w  

     dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony” albo „zwolniona”. 

12. Uczeń w trakcie nauki w szkole  otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne, 

3) śródroczne i roczne 

13. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana  

      uczniowi do wglądu na zajęciach edukacyjnych, natomiast jego rodzicom podczas zebrań  ogólnoszkolnych, zebrań  

      klasowych, „Dni Otwartych Drzwi Szkoły” oraz indywidualnych konsultacji nauczycieli. 

15. Na  ustny wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją poprzez jedną z poniższych form: 

     1) przekazanie informacji ustnej na zajęciach lekcyjnych lub podczas zebrań z rodzicami, 

     2) zredagowanie krótkiej recenzji, 

     3) sformułowanie oceny opisowej, 

     4) omówienie kryteriów oceniania sprawdzanych osiągnięć edukacyjnych, 

     5) przekazanie informacji o mocnych i słabych stronach ucznia w zakresie sprawdzanych osiągnięć edukacyjnych. 

16. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów 

      (wymagań edukacyjnych) wobec jego pracy, osiągnięć, wypowiedzi lub innej aktywności oraz  wskazanie: 

1) co uczeń zrobił dobrze, 

2) co uczeń ma poprawić,  

3) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę, 

4) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

17. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej  obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych 

     uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie: 

1) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował,                                                                                                                                                                                                 

2) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować.                                                                                                 

18. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o                   

uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.                                

19. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w ust. 17.  Pisemne uzasadnienie nauczyciel 

przedmiotu składa u dyrektora szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie  oceny wnioskodawcy. 

C. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH 

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 

§  16 

 

1. Nauczyciel, projektując wymagania edukacyjne, zarówno dla I, jak i dla  II etapu edukacyjnego, jest obowiązany 

     uwzględnić założenia, cele ogólne i szczegółowe oraz treści nauczania zawarte w podstawie programowej kształcenia 

     ogólnego dla szkoły podstawowej. 

2. W celu hierarchizacji wymagań na poszczególne oceny każdy nauczyciel jest obowiązany kierować się  następującymi 

    kryteriami: 

   1) przystępność rozumiana jako łatwość opanowania danego elementu treści nauczania, 

   2) wartość kształcąca rozumiana jako możliwość przeniesienia wewnętrznej struktury elementu treści na inne elementy 

      treści uczenia się i działalności pozaszkolnej ucznia (możliwość wykorzystania głęboko pojętego podobieństwa                         

     elementów, np. sposobu definiowania pojęć, klasyfikowania, ujawniania prawidłowości), 

   3) niezawodność – rozumiana jako pewność naukowa, trwałość w kulturze i skuteczność działania związanego z danym 

      elementem, 

   4) niezbędność wewnątrzprzedmiotowa rozumiana jako powiązanie danego elementu z innymi elementami danego                            

      zakresu treści wybranego przedmiotu nauczania,  
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   5) niezbędność międzyrzprzedmiotowa rozumiana jako powiązanie danego elementu z treścią nauczania innych                       

       przedmiotów nauczania, 

  6) użyteczność rozumiana jako przydatność w obecnej i przyszłej pozaszkolnej działalności ucznia. 

 

§  17                                                                                                                                                                                                        

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspieranie  rozwoju ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego 

        szkolnych osiągnięciach.                                                                                                                                                                

2. Celem oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest:  

1) poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju, 

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym   

    zakresie,  

              3) doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu 

                  zdobywania wiadomości i umiejętności,  

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

       3. W klasach I - III  ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi punkt 

            odniesienia do postępów jego rozwoju. 

       4.  W pierwszym etapie edukacyjnym  stosuje się punktowy system oceniania w skali od 1 do 6 punktów, co pomaga 

            nauczycielowi w  sformułowaniu   opisowej  oceny śródrocznej i końcoworocznej.  

       5. W klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej dopuszcza się stosowanie określeń odpowiadających skali punktowej: 

1) 6 pkt – wspaniale 

2) 5 pkt – bardzo dobrze 

3) 4 pkt - dobrze 

4) 3 pkt - wystarczająco 

5) 2 pkt- słabo 

6) 1 pkt – bardzo słabo 

       6. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia w zakresie: 

1) edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i pisemne/, gramatykę 

    i ortografię;  

2) edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań 

    arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych 

    wiadomości z geometrii i umiejętności praktycznych z tego zakresu;  

3) edukacji społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym 

                   umiejętność dokonywania obserwacji; 

4) edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność 

    plastyczno – techniczna;  

5) edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki;  

6) wychowania fizycznego: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe; 

               7) zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi 

                    programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.                      

        7.  Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych uczniów są zawarte  w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

§  18 
 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia  w klasach I-III 6 punktów: 

1)   posiadł wiedzę i umiejętności najtrudniejsze zawarte w podstawie programowej, a także rozwija własne  uzdolnienia 

      i zainteresowania,                                                                                                                                                                                                               

2)  korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji,                                                                                                                                      

3)  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,                                                                                                                                                                                                                    

4)  proponuje rozwiązania niekonwencjonalne,                                                                                                                              

5)  potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe,                                                 

6)  zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem,                                                                                 

7) jest  zawsze przygotowany do zajęć,                                                                                                                                                

8) osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. 

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia w klasach I-III 5 punktów: 

1) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,                                                                                                                    

2) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,           
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3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,                                            

4) kończy pracę w przewidzianym czasie,                                                                                                                                       

5) aktywnie uczestniczy w zajęciach, zawsze jest do nich przygotowany. 

3. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia w klasach I-III 4 punktów: 

1) opanował wiadomości przewidziane w danej klasie,                                                                                                                 

2) poprawnie stosuje wiadomości,                                                                                                                                             

3) aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,                                                      

4) kończy pracę w przewidzianym czasie,                                                                                                                                         

5) jest przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy. 

4. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia w klasach I-III 3 punktów: 

1) opanował większość wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,                                                            

2) może mieć braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

 podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,                                                                                                                                         

3) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,                                                                                   

4) przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania,                                                                                                                  

5) jest mało systematyczny, przeważnie przygotowany do zajęć,                                                                                                 

6)  nie przejawia aktywności na lekcji,                                                                                                                                                   

7) wymaga stałej motywacji do pracy. 

5. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia w klasach I-III  2 punktów: 

1) słabo opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,                                                                  

2)  większość zadań wykonuje tylko pod kierunkiem nauczyciela,                                                                                                       

3) wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,                                                                                                       

4) nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań,                                                                                    

5) jest niesystematyczny,                                                                                                                                                                     

6) rzadko przygotowany do zajęć, uczestniczy w nich w małym stopniu. 

6. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia w klasach I-III 1 punktu: 

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie  programowej,                                                                     

2) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,                                                          

3)  nie jest w stanie rozwiązać zadań  nawet o niewielkim, elementarnym stopniu trudności,                                                        

4) odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się. 

7. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne klasyfikowanie odbywa się w formie opisowej. 

 

§ 19 

 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia CELUJĄCEJ śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej 

w klasach: IV-VIII: 

1) posiadł najtrudniejsze, wąsko specjalistyczne oraz szczególnie złożone wiadomości   i umiejętności  określone                     

w podstawie programowej z zakresu treści nauczania  danego przedmiotu, pozbawione bezpośredniej użyteczności w 

pozaszkolnej działalności ucznia i twórcze naukowo, 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami podczas wykonywania zadań i  rozwiązywania 

problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje  rozwiązania nietypowe, stosuje techniki twórczego                        

rozwiązywania problemów, integrując posiadaną wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów nauczania oraz 

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia BARDZO DOBREJ śródrocznej/rocznej oceny 

klasyfikacyjnej w klasach IV-VIII: 

1) opanował trudne, wyspecjalizowane oraz złożone i nietypowe wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej z zakresu  treści nauczania  danego przedmiotu, niewykazujące bezpośredniej użyteczności                             

w pozaszkolnej działalności uczniów, 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne  

i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, wykorzystując 

wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów nauczania, 

3) samodzielnie rozwija własne uzdolnienia. 

3. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia DOBREJ śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej                  

w klasach IV-VIII: 
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1) opanował przydatne, mniej złożone, w pewnym stopniu hipotetyczne wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej z zakresu  treści nauczania  danego przedmiotu, pośrednio użyteczne w pozaszkolnej                         

działalności ucznia, 

2) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań w typowych sytuacjach, 

3) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji. 

4. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia DOSTATECZNEJ śródrocznej/rocznej oceny 

klasyfikacyjnej w klasach IV-VIII: 

1) opanował łatwe, przystępne, o niewielkim stopniu złożoności, pewne naukowo i niezawodne wiadomości                            

i umiejętności określone  w podstawie programowej z zakresu  treści nauczania  danego  przedmiotu, niezbędne  na 

danym etapie kształcenia i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności 

ucznia, 

2) stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań w prostych sytuacjach oraz rozwiązuje                           

(wykonuje) typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

5. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia DOPUSZCZAJĄCEJ śródrocznej/rocznej oceny 

klasyfikacyjnej w klasach IV-VIII: 

1) opanował najłatwiejsze, proste, najczęściej stosowane wiadomości i umiejętności określone  w podstawie                               

programowej z zakresu  treści nauczania  danego przedmiotu, niezbędne na danym etapie kształcenia, niezbędne                 

w pozaszkolnej działalności ucznia, 

2) stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań w najprostszych sytuacjach, 

3) rozwiązuje (wykonuje) najbardziej typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

6. Śródroczną/roczną ocenę NIEDOSTATECZNĄ w klasach IV-VIII  otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował najprostszych, najłatwiejszych, niezbędnych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej z zakresu treści nauczania  danego przedmiotu, niezbędnych do uczenia się danego przedmiotu                     

nauczania, 

2) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z  danego 

przedmiotu nauczania oraz uczenia się ogółu podstawowych wiadomości i umiejętności, 

3) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) najbardziej typowych zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.  

7. Każdy nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia                                

śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości                            

psychofizycznych uczniów. 

8. Podczas śródrocznej oraz rocznej klasyfikacji (promocji) ocenianie dydaktyczne może być wsparte przez ocenianie           

społeczno – wychowawcze, które dotyczy  przede wszystkim uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz uczniów 

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

9. Nauczyciel przy ocenianiu społeczno - wychowawczym uczniów może  wziąć także  pod uwagę wybrane czynniki                    

środowiskowe i wychowawcze, w szczególności: 

                                   1) warunki nauki ucznia w domu rodzinnym (np. trudności mieszkaniowe, itd.), trudne sytuacje losowe, 

                                   2) trudności ucznia wynikające z dysfunkcji rodziny (np. rodzina rozbita, alkoholizm itp.), 

                                   3) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, 

                                   4) stan zdrowia ucznia, 

                                   5) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, 

                                   6) systematyczność ucznia, 

                                   7) możliwości psychofizyczne ucznia. 

10. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określają Przedmiotowe Zasady Oceniania, które są dostępne dla uczniów i 

rodziców.      
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D.   SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 
 

§ 20 
1.W szkole stosuje się następujące sposoby sprawdzania poziomu i postępów osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) ustne:                                                                                                                                                                                               

a) pytania zadawane uczniom w czasie lekcji,                                                                                                                                      

b) wypowiedzi uczniów w czasie lekcji (w tym merytoryczny wkład w dyskusje, debaty, symulacje),                                                                                                                                 

2) praca domowa;                                                                                                                                                                            

3) pisemne: 

a) prace klasowe, 

b) sprawdziany, 

c) nauczycielskie testy osiągnięć szkolnych, 

d) standaryzowane testy osiągnięć szkolnych, 

e) kartkówki, 

f) notatki, ćwiczenia, zadania w zeszytach przedmiotowych uczniów, 

g) praca domowa (np. wypracowanie, referat, zadania itp.); 

4) praktyczne: 

a) samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań w czasie lekcji, 

b) prezentacja, 

c) przemówienie, 

d) referat, 

e) symulacje i inscenizacje, 

f) dyskusje i debaty klasowe, 

g) wytwory/efekty pracy uczniów (np. prezentacja multimedialna, rysunek, plakat itp.), 

h) testy sprawności fizycznej, 

i) próby sprawnościowe umiejętności praktyczno - technicznych. 

2. Każdy nauczyciel jest obowiązany  systematycznie sprawdzać poziom i postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów,                        

stosując różnorodne sposoby sprawdzania w celu przekazania uczniowi rzetelnej informacji  o  tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć oraz planować własny rozwój. 

 

§  21 
1. Każdy nauczyciel jest obowiązany realizować założenia Szkolnego Systemu Badania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów. 

2. Zadaniem Szkolnego Systemu Badania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów jest  systematyczne diagnozowanie, 

rozpoznawanie i monitorowanie  poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w celu 

ustawicznego doskonalenia procesu kształcenia i tworzenia uczniom optymalnych warunków do rozwoju.  

3. Wyniki wewnątrzszkolnych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów są informacją zwrotną o poziomie wiadomości i 

umiejętności oraz postępach w tym zakresie dla nauczyciela, ucznia i rodzica. Dla nauczyciela analiza  wyników stanowi 

podstawę projektowania procesu dydaktycznego, natomiast dla ucznia i rodzica podstawę planowania procesu uczenia 

się i własnego rozwoju. 

 

 

E.   USTALANIE OCEN BIEŻĄCYCH 

§ 22 

 

1. Każda ocena cząstkowa musi być ustalona przez nauczyciela na podstawie rozpoznania poziomu i postępu w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych sformułowanych w 

wewnątrzszkolnych i przedmiotowych zasadach oceniania. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu:  

1) monitorowanie pracy ucznia, poziomu osiągnięć edukacyjnych  ucznia oraz postępów w tym zakresie, 

2) systematycznym sprawdzaniu poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz postępów w tym zakresie, 

3) gromadzeniu informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz postępach w tym zakresie, 

4) przekazywaniu uczniowi informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz postępach w tym zakresie,  

5) przekazywaniu uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

    wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć, 

6) wykorzystywaniu informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz postępach w tym zakresie do                 

    doskonalenia, modyfikacji i dostosowania procesu kształcenia do indywidualnych możliwości psychofizycznych 

    i potrzeb ucznia oraz oddziału. 
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3. Oceny bieżące (cząstkowe) z wszystkich przedmiotów , z wyjątkiem przedmiotów nauczania wymienionych w § 23,       

w każdym sposobie sprawdzania, ustala się w stopniach wg następującej skali: 

 

Stopień 
Skrót 

literowy 

Oznaczenie 

cyfrowe 

Procentowy wskaźnik poziomu  

opanowania osiągnięć edukacyjnych przez uczniów 

celujący cel 6 95-100% 

bardzo dobry bdb 5 85-94% 

dobry db 4  75-84% 

dostateczny dst 3 50-74% 

dopuszczający dop 2 31-49% 

niedostateczny ndst 1 0-30% 

 

    4. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.                         

5.  Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu: niedostateczny. 

       6. Przedziały procentowe na poszczególne stopnie obejmują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia 

    określonej oceny bieżącej lub klasyfikacyjnej. 

7. Każdy nauczyciel przy ustalaniu ocen bieżących jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów o których mowa w 

paragrafie 23. 

8. Na podstawie wyników wewnątrzszkolnych badań poziomu osiągnięć edukacyjnych  mogą być ustalone przez 

nauczyciela oceny cząstkowe. 

9. Oceny bieżące (cząstkowe) określają : poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności ucznia  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Podstawę do ich wystawienia stanowi:  

1) praca klasowa, sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności realizowanych na kilku lub kilkunastu 

jednostkach lekcyjnych oraz postęp w tym zakresie, obejmuje treści całego działu lub kilku działów; termin pracy 

klasowej oraz zakres sprawdzanych osiągnięć edukacyjnych musi być podany przez nauczyciela uczniom 

przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika lekcyjnego; 

2) sprawdzian - sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności realizowanych na kilku jednostkach lekcyjnych 

oraz postęp w tym zakresie, obejmuje treści nauczania części działu; termin sprawdzianu oraz zakres 

sprawdzanych osiągnięć edukacyjnych powinien być podany przez nauczyciela przynajmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem i wpisany do dziennika lekcyjnego;  

3) kartkówka - obejmuje treści nauczania ostatnich 2 - 3 tematów, czas przeznaczony na tę formę bieżącej kontroli 

postępów uczniów w nauce nie może przekroczyć 15 minut; kartkówka może być przeprowadzona bez 

uprzedzenia o niej uczniów, ponieważ sprawdza poziom wiadomości i umiejętności bieżących; 

4) odpowiedź ustna - sprawdzająca opanowanie osiągnięć edukacyjnych z trzech ostatnich tematów; uczeń ma 

obowiązek być przygotowany do takiej odpowiedzi na każdej lekcji; 

5) praca domowa powiązana z przeprowadzoną lekcją; dopuszcza się minus (-) za brak pracy domowej, uzyskanie 

przez ucznia trzech minusów jest równoznaczne z lekceważeniem obowiązków szkolnych i ma wpływ na ocenę 

zachowania; 

6) przygotowanie do lekcji - dopuszcza się minus (-) za brak przygotowania do lekcji; uczeń ma prawo do                           

dwukrotnego nieprzygotowania do lekcji, a w przypadku jednej godziny tygodniowo uczeń ma prawo do jednego 

nieprzygotowania do lekcji w półroczu; uczniowie muszą zgłosić brak przygotowania na początku lekcji; uczeń 

nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania do lekcji, na której ma się odbyć praca klasowa, test, sprawdzian lub                                    

zapowiedziane wcześniej powtórzenie; uzyskanie przez ucznia dwóch lub trzech minusów jest równoznaczne                                 

z  niewywiązywaniem się z obowiązków szkolnych i ma wpływ na ocenę zachowania; 

7) bieżąca praca ucznia na kolejnych lekcjach; dopuszcza się plus (+) za efektywne wykonywanie zadań przez ucznia 

i wysoki poziom zaangażowania w pracę na lekcji; w przypadku jednej lub dwóch godzin tygodniowo danego 

przedmiotu uzyskanie przez ucznia trzech plusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej;                             

w przypadku większej liczby godzin tygodniowo danego przedmiotu uzyskanie przez ucznia pięciu plusów jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej; 

8) prace wytwórcze wykonywane przez uczniów na lekcjach; 

10) prace dodatkowe.  
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10.  Każdy sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów musi  uwzględniać zastosowanie pełnej  skali  ocen. 

11. W tygodniu mogą  być przeprowadzone nie więcej niż dwie pisemne prace klasowe i dwa sprawdziany,  a w ciągu 

      dnia nie więcej niż jedna ww. forma sprawdzania.  W  przypadku,  kiedy  w  tygodniu  nie  zapowiedziano  prac  

      klasowych,  dopuszcza się przeprowadzenie pięciu sprawdzianów. 

12. Z każdego przedmiotu uczeń może poprawiać ocenę z pisemnych prac kontrolnych, z wyjątkiem kartkówki w terminie 

      jednego tygodnia od dnia oddania i omówienia prac. Pracę tę może poprawić tylko jeden raz. Do dziennika lekcyjnego 

      nauczyciel wpisuje ocenę otrzymaną przez ucznia z poprawy.   

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne każdy nauczyciel udostępnia uczniowi na lekcji poświęconej              

      omówieniu i poprawie prac. 

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne każdy nauczyciel udostępnia rodzicom do wglądu podczas zebrań 

     ogólnoszkolnych, zebrań klasowych, „Dni Otwartych Drzwi Szkoły” oraz indywidualnych konsultacji. 

        15. Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia prace ucznia lub rodzicom            

w terminie i miejscu wspólnie ustalonym w szkole.                                                                                                                                              

16. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania                                    

uzasadnienia oceny zgodnie z § 15 ust. 16-19, dotyczącym uzasadnienia oceny bieżącej oraz do dodatkowych wyjaśnień 

związanych ze strukturą  sprawdzianu, sposobem oceniania pracy, a także do otrzymania wskazówek związanych z 

poprawą pracy. Uczeń lub rodzic może sporządzać kopie, notatki, odpisy.                                                                                                            

17. Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych  

nie można wynosić poza teren szkoły. Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe są oddawane uczniom do domu. 

18.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak kartkówki dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech 

ostatnich zajęć, prace klasowe, testy i sprawdziany dotyczące działów programowych są przechowywane w szkole przez 

nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny. Uczeń może je odebrać w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Po tym 

terminie prace są niszczone przez  nauczyciela przedmiotu.                                                                                                              

19.Każdy nauczyciel jest zobowiązany przechowywać sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów przez 

okres jednego roku szkolnego.                                                                                                                                                 

20. Stopnie cząstkowe są na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego cyframi kolorem czarnym lub niebieskim. 

Stopnie z prac klasowych i sprawdzianów są wpisywane  do dziennika lekcyjnego cyframi kolorem czerwonym. 

 

F. USTALANIE  OCENY Z EDUKACJI MUZYCZNEJ, PLASTYCZNEJ, TECHNICZNEJ, SPOŁECZNEJ,  

WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO,  TECHNIKI, PLASTYKI I MUZYKI  
 

§ 23 
1. Przy ustalaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej, społecznej i  wychowania fizycznego w I etapie 

edukacyjnym, techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego   w II etapie edukacyjnym należy przede wszystkim 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających   ze specyfiki tych 

zajęć, a w przypadku  wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej i społecznej,  techniki, 

plastyki, muzyki  40% stanowi poziom i postęp osiągnięć edukacyjnych, natomiast 60%  -  wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w szczególności: 

1) sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu oraz 

przygotowywanie się do zajęć (np. przynoszenie stroju do ćwiczeń, niezbędnych przyborów i materiałów, 

prowadzenie                      zeszytu przedmiotowego), 

2) zaangażowanie w przebieg lekcji, 

3) obecność na wszystkich zajęciach, 

4) każdorazowe podjęcie zadania lub ćwiczenia, 

5) wypełnianie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji. 

3. Każdy nauczyciel edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej i społecznej, wychowania fizycznego, techniki, plastyki, 

muzyki przy ustalaniu ocen jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, o których mowa w § 15, ust. 5 i uwzględnić 

wpływ określonych   zaburzeń lub dysfunkcji na możliwość spełnienia wymagań edukacyjnych przez ucznia.  

4. Szczegółowe kryteria ustalania oceny  określają Przedmiotowe Zasady Oceniania. 

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, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 6, uniemożliwia ustalenie śródrocznej                        

lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się                        

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

8. Nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym informują uczniów o liczbie i 

rodzajach sprawdzianów planowanych na lekcjach wychowania fizycznego.  

9. Uczeń jest zobowiązany przystąpić do  wszystkich zaplanowanych sprawdzianów, o ile nie ma żadnych                                   

przeciwwskazań lekarskich. 

10. W przypadku, gdy uczeń nie przystąpi do sprawdzianów lub gdy jego zwolnienie lekarskie kończy się w trakcie trwania 

      roku szkolnym, należy umożliwić uczniowi przystąpienie do sprawdzianów w późniejszym terminie. 

11. Po poinformowaniu o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  nauczyciel wychowania fizycznego                         

     ogłasza  tydzień do dyspozycji uczniów, w którym mogą poprawiać  własne osiągnięcia,  jednak nie może on trwać                      

     dłużej niż do dnia wystawiania rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

12. Nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi  dokumentację, w której gromadzi informacje  dotyczące rozwoju                            

     fizycznego ucznia, jego osiągnięć i postępów w zakresie wychowania fizycznego. 

 

G.   KLASYFIKACJA UCZNIA 

§ 24 

 

 1.  Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: pierwsze półrocze: wrzesień- styczeń, drugie półrocze: luty - czerwiec.  

 2. W roku szkolnym dokonuje się klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej uczniów. Klasyfikację śródroczną 

    uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu. Klasyfikację roczną oraz końcową uczniów   

    przeprowadza się w miesiącu czerwcu.  

    3. Terminy klasyfikacji ustala dyrektor szkoły w kalendarzu szkolnym na dany rok szkolny w porozumieniu z radą 

         pedagogiczną. 

 4. W tygodniu, w którym odbywa się wystawianie  śródrocznych  ocen  z  przedmiotów nauczania, nie przeprowadza 

     się pisemnych prac kontrolnych. 

§ 25 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych                  

według przyjętej skali, zgodnie z § 26 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz śródrocznej oceny zachowania według 

przyjętej skali, zgodnie  § 36 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest informacją dla ucznia 

i jego rodziców (prawnych opiekunów) o aktualnym poziomie wiedzy i umiejętności ucznia oraz postępach w tym 

zakresie. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia posiadającego orzeczenie wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć                             

edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem  ustaleń zawartych w  Indywidualnym 

Programie Edukacyjno - Terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów i zachowania 

ucznia oraz na ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania  w formie oceny opisowej.        

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych                        

w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu  rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według obowiązującej skali, zgodnie z § 27 ust. 1, z zastrzeżeniem ust.4 oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 37 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Klasyfikacja roczna ucznia posiadającego orzeczenie wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na  podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym                             

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w  

Indywidualnym Programie Edukacyjno - Terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie   odrębnych 

przepisów, i zachowania ucznia oraz na ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie oceny opisowej.  

5. Na klasyfikację końcową składają się: roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio                         

w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w 

klasie programowo najwyższej. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych  ucznia  uniemożliwi lub 

utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej  szkoła tworzy uczniowi warunki do uzupełnienia          

braków poprzez: 

1) udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

2) zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania, 

3) indywidualną pracę z uczniem podczas konsultacji nauczycielskich, 
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4) systematyczne przygotowywanie dla ucznia zadań będących podstawą jego samodzielnej pracy na lekcji                                        

i w  domu, uwzględniających indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, 

5) motywowanie ucznia do nauki poprzez pozytywne ocenianie każdego, nawet najmniejszego osiągnięcia ucznia, 

6)monitorowanie poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego postępów w tym zakresie w celu ustalenia                        

   kierunku pracy z uczniem poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 

   dalej się uczyć, 

7) systematyczną współpracę z rodzicami w celu konsultowania postępów i trudności ucznia w nauce oraz                          

wspólnego tworzenia planu pracy z dzieckiem w domu rodzinnym ucznia. 

 

§  26 
1.  Śródroczne  i  roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  w stopniach według                                         

     następującej skali: 

1)     1) stopień celujący              - 6  

2)     2) stopień bardzo dobry      - 5   

3)     3) stopień dobry                  - 4   

    4) stopień  d                                     4) dostateczny                     - 3  

4)     5) stopień dopuszczający    - 2 

5)     6) stopień niedostateczny   - 1.          

     2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5. 

    3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 

    4.Śródroczne  i  roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzecnie     

       wydane ze względu na  upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami  opisowymi.                                                                                   

   5.Śródroczna i roczna oraz końcowa opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy           

      w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań i efektów kształcenia                        

      dla szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem                       

      trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

   6. Śródroczne  i  roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne zapisywane są w dzienniku lekcyjnym oraz w arkuszu ocen   

       ucznia słownie w pełnym brzmieniu kolorem czarnym lub niebieskim.  

 7. Ocenę klasyfikacyjną nauczyciel (wychowawca) wystawia w dzienniku lekcyjnym nie później niż dwa dni przed                  

     klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji                             

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

H.  USTALANIE ŚRÓDROCZNYCH  I  ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

§ 27 

    1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

     edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii  

     nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.                                                                                                             

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  

    kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale 

 jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,                                                               

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na                                

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej dokonuje 

się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym. 

4. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-2 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 33 i § 35. 

5. Na 21 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne za    

jęcia edukacyjne przekazują uczniom ustnie informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub o 

nieklasyfikowaniu, natomiast wychowawcy oddziałów na 21 dni  przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej przekazują pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub o nieklasyfikowaniu 

rodzicom. 

6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat i finalista 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

bądź tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 
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7.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 przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w półroczu, za które przeprowadzana jest klasyfikacja. 

8. Podstawą do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia, o którym mowa w ust. 6, jest otrzymanie 

przez ucznia ocen z każdego sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w danym półroczu wynikających z planu 

pracy dydaktycznej oraz otrzymanie przez ucznia ocen z każdego obszaru wymagań ogólnych zapisanych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. 

 

I.   TRYB  USTALANIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 

§ 28 
1. Każdy nauczyciel jest obowiązany ustalić roczną ocenę klasyfikacyjną na podstawie  ocen cząstkowych w danym roku 

szkolnym, uwzględniających różnorodne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, określone w § 20 ust. 1  

2. Roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych w 

pierwszym i drugim półroczu.  

3. Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel powinien kierować się zarówno osiągniętym przez ucznia                 

poziomem wymagań edukacyjnych, jak i poczynionym przez niego postępem w tym zakresie.  

4. Roczna ocena klasyfikacyjna  nie może być ustalona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Przy ustalaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel powinien kierować się następującymi kryteriami: 

1)  sprawdzane osiągnięcia - największy wpływ na ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej mają te formy, które             

sprawdzają poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności ze wszystkich obszarów 

wymagań ogólnych zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, najmniejszy wpływ mają te formy, 

które sprawdzają poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności tylko z jednego obszaru                     

wymagań ogólnych; 

2) samodzielność – największy wpływ mają te formy sprawdzania, które zapewniają samodzielne wykonanie zadania 

przez ucznia; 

3) postęp ucznia - największy wpływ mają ostatnie oceny progresywne w każdej formie sprawdzania, pokazujące                    

rozwój ucznia w danym lub w danych obszarach wymagań. 

5. Na 21 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

6.  Informację, o której mowa w ust. 5,  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani                       

przekazać uczniowi ustnie na zajęciach edukacyjnych, zaś  jego rodzicom informację o przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych są obowiązani przekazać wychowawcy pisemnie podczas zebrań 

klasowych. Rodzice potwierdzają otrzymanie informacji własnoręcznym podpisem. W przypadku nieobecności 

rodziców na zebraniu klasowym pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych ucznia zostaje przesłana za potwierdzeniem odbioru lub odebrana osobiście przez rodziców/prawnych 

opiekunów podczas konsultacji nauczycielskich.  

 

J.   PROMOCJA DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ I UKOŃCZENIE SZKOŁY 
 

§ 29 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 33 ust.1 

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym. 

3. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania 

co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane                            

za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo                       

wyższej również  w ciągu roku szkolnego. 

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę, z zastrzeżeniem  § 34 ust.1  

 

§ 30 
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe 

oceny klasyfikacyjne, 

2) przystąpił do sprawdzianu. 
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2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

    upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

     zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.                                                                                                

   3. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1,  powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej  i 

       przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do sprawdzianu. 

 

§ 31 

 

1. Uczeń może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej lub  ukończyć szkołę z wyróżnieniem. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen                                   

   klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania, otrzymuje promocję do 

   klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa                  

    w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza        

    się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten                           

sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 

  zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy                                           

  programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  uzyskał z obowiązk 

   owych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę    

   klasyfikacyjną zachowania. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której  mowa                   

   w ust. 6, wlicza się także końcowe klasyfikacyjne oceny uzyskane z tych zajęć. 

8. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 6, wlicza 

   się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych 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. 

9. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku                     

   klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych                     

   co najmniej 4,75. 

 

K. WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY  

KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 

§ 32 
1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie określa    

rzeczywistego poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia i postępów w tym zakresie, mają prawo wystąpić o możliwość 

otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:  

1) złożyć wniosek do dyrektora szkoły nie później niż 3 dni po zebraniu, o którym mowa w § 27, ust.5,                                               

o przeprowadzenie  pracy klasowej  lub testu,  

       2)   złożyć podanie do dyrektora szkoły nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej                    

              o egzamin sprawdzający, o którym mowa w  § 35. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1),  musi  określać ocenę, o jaką ubiega się uczeń. 

3. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1),  dyrektor szkoły, wyznacza termin pracy klasowej 

lub testu.  

4. Zakres wymagań edukacyjnych pracy klasowej lub testu, o których mowa  w ust. 1 pkt. 1),  obejmuje wyłącznie                     

wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania oceny wskazanej przez ucznia lub jego rodziców we wniosku. 

5. Termin pracy klasowej lub testu, o których mowa  w ust. 1 pkt. 1),   nie może być późniejszy niż 7 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

6. Pracę klasową lub test, o których mowa  w ust. 1 pkt. 1),  przygotowuje i przeprowadza nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu nauczania. 

7. Pracę klasową lub test, o których mowa  w ust. 1 pkt. 1),  sprawdzają: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu nauczania. 

8. Wynik pracy klasowej lub testu, o których mowa  w ust. 1 pkt. 1),  jest pozytywny, jeżeli uczeń uzyskał co najmniej 80% 

poziomu wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania oceny wskazanej przez ucznia lub jego rodziców/prawnych 

opiekunów we wniosku. 

9. Jeżeli uczeń z pracy klasowej lub testu, o których mowa  w ust. 1 pkt. 1),   uzyskał pozytywny wynik,  nauczyciel jest 

zobowiązany wystawić wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 
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10. Jeżeli uczeń z pracy klasowej lub testu, o których mowa  w ust. 1 pkt. 1), uzyskał negatywny wynik, nauczyciel jest 

zobowiązany wystawić przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, a uczeń lub jego rodzice mają 

prawo złożyć podanie do dyrektora szkoły o egzamin sprawdzający, o którym mowa w  § 35. 

 

 L. PRZEPROWADZANIE  EGZAMINU  KLASYFIKACYJNEGO 
 

§ 33 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw 

    do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach                                      

    przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w półroczu, za które przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą 

    rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki oraz uczeń  spełniający 

    obowiązek szkolny poza szkołą. 

5. Dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego 

    z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki,  techniki i wychowania   fizycznego oraz  z dodatkowych        

    zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny 

    zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny można przeprowadzić w przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły 

    do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki,  informatyki i wychowania  fizycznego ma przede wszystkim 

    formę zadań praktycznych. 

10.Uczeń lub jego rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 

     7 dni od daty zebrania klasowego, na którym rodzice/prawni opiekunowie otrzymali informację o przewidywanych 

      rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 27 ust. 5. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego  dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami,                             

      jednak egzamin klasyfikacyjny nie może być przeprowadzony później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

      rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja, w której skład wchodzą:    

      1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,  

      2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą oraz dla ucznia, który przechodzi                     

      z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły 

      komisja, w której skład wchodzą:    

       1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

       2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin. 

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 13, oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami 

      liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

15. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w ust. 12 i ust. 13, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

        4)  zadania egzaminacyjne; 

                       5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

17. 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. 

18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym                               

      zgodnie z ust. 11, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie  wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

19. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 34 i § 35. 

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny                  

      klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 
 

 



Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Niechłoninie 
 STATUT SZKOŁY 

 
Data wydania: 23.11.2017r. 
Strona 26 z 63 
 

 
 

Ł.   PRZEPROWADZANIE  EGZAMINU  POPRAWKOWEGO  
 

§ 34 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną oceną klasyfikacyjną z jednych albo dwóch 

    obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej: 

1) Egzamin pisemny – zestaw zadań w formie  narzędzia badawczego, do którego nauczyciel uczący dołącza kartotekę 

testu, schemat poprawnych odpowiedzi oraz kryteria otrzymania pozytywnej oceny. Zestaw zadań przygotowuje nauczyciel 

uczący danego przedmiotu i konsultuje go z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu nauczania. 

Zadania powinny sprawdzać osiągnięcia edukacyjne z każdego poziomu i z każdego obszaru wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

2) Egzamin ustny – zestaw pytań do wyboru, do którego nauczyciel uczący dołącza kryteria otrzymania pozytywnej oceny 

oraz schemat  poprawnych odpowiedzi. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania                       

    fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Czas trwania egzaminu poprawkowego wynosi od 45 minut do 90 minut.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów złożony do                           

   dyrektora szkoły w formie pisemnej nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zakończenia rocznych zajęć                       

    dydaktyczno – wychowawczych.  

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

    wychowawczych.  

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

     w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły  powołuje w skład komisji                    

     innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

     w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 8, 

3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) zadania egzaminacyjne, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. 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. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w   wyznaczonym terminie, 

     może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż                           

     do końca września. 

13. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 34, ust. 16 

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i   powtarza 

      klasę, z zastrzeżeniem  ust. 15. 

15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego 

     promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  z jednych obowiązkowych 

     zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

16. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

     z zajęć edukacyjnych, uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

    dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zgodnie z § 34. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni  roboczych 

    od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona zgodnie z trybem określonym w § 34 jest                                 

    ostateczna. 
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M.   PRZEPROWADZANIE EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO 
 

§  35 
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć  podanie o egzamin sprawdzający, jeżeli uznają, że przewidywana przez                     

  nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie określa rzeczywistego poziomu osiągnięć                                 

 edukacyjnych oraz postępu ucznia z danych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemne podanie  ucznia lub jego rodziców, złożone do dyrektora szkoły nie  

    później niż na 5 dni  przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.  

3. Podanie  musi  określać uzasadnienie i ocenę, o jaką ubiega się uczeń.                                                                                              

4. W przypadku otrzymania podania dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu sprawdzającego.                                                                                                                                                                          

5. Zakres wymagań edukacyjnych egzaminu sprawdzającego obejmuje wyłącznie wymagania edukacyjne niezbędne                     

do otrzymania oceny wskazanej przez ucznia lub jego rodziców w podaniu. 

6. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami,   

przy  czym egzamin sprawdzający nie może być przeprowadzony później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne 

zebranie rady pedagogicznej. 

7. Egzamin sprawdzający przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel tego samego lub   

pokrewnego przedmiotu nauczania. 

8. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Egzamin sprawdzający z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje  komisję w składzie: 

1)  dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3)  nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub  

 w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły  powołuje w skład komisji                   

 innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem  tej szkoły. 

12. Podczas egzaminu sprawdzającego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 11, 

3) termin egzaminu sprawdzającego, 

4) zadania egzaminacyjne, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

  14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia i 

      zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

      ucznia. 

  15.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w   wyznaczonym terminie, 

     może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak egzamin sprawdzający 

     nie może być przeprowadzony później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –                        

     wychowawczych.                                                                                                                                                                  

16.Wynik egzaminu sprawdzającego jest pozytywny, jeżeli uczeń uzyskał co najmniej 80% poziomu wymagań 

       edukacyjnych niezbędnych do otrzymania oceny wskazanej przez ucznia lub jego rodziców w podaniu.  

17. Jeżeli uczeń z egzaminu sprawdzającego uzyskał pozytywny wynik,  nauczyciel jest zobowiązany wystawić wyższą 

      niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 

18. Jeżeli uczeń z egzaminu sprawdzającego uzyskał negatywny wynik, nauczyciel jest zobowiązany wystawić                                    

      przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.                                                                                               

19. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 34 i § 35. 

 

N.  PRZEPROWADZANIE SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 

                                                                                  § 36                                                                                                                                                                                                                                 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena  klasyfikacyjna   

    zajęć  edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

  2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak 

      niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z                                     

     przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
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      1)  przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

      2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3, pkt. 1,   obejmuje pełny zakres wymagań                         

    edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z danych zajęć edukacyjnych. 

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, pkt. 1, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami  

     wyznacza dyrektor szkoły, jednak nie może być przeprowadzony później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia                        

     zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.   

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia konstruuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz                            

    nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu nauczania, a zatwierdza przewodniczący komisji  w porozumieniu         

    z członkami komisji, o której mowa w ust. 9. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Sprawdzian  z plastyki, muzyk,  informatyki, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań                     

praktycznych. 

9. Dla przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia dyrektor szkoły powołuje  komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3)  nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub  

      w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę      

      egzaminacyjną innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela       

      zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

11. Podczas sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

      ucznia. 

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

      oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

      edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

13. Z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

      w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 9, 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14 Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia i 

      zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół, o którym mowa w ust. 14, stanowi                     

      załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa  

     w ust. 3, pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez                     

     dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

16. Przepisy ust. 1 – 14 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej 

      w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia                         

     przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 10, 

     jest ostateczna. 

17. Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły  udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu                      

      klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzającego  lub  dokumentacje dotyczącą zastrzeżeń, o których mowa w § 36  

     oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. 

18. Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Uczeń lub rodzic ma prawo do 

     uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego,                    

    zgodnie z § 15 ust. 16-19 oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  testu wykorzystanego do egzaminów  

    i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic może sporządzać  notatki, odpisy, kopie.   

19. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu sprawdzającego, zastrzeżeń 

     wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej                          

     oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły. 
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O.   OCENIANIE  ZACHOWANIA UCZNIA 

§ 37 
 

1.Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według skali: 

 

Ocena zachowania Dopuszczalny skrót 
Wzorowe wz 

Bardzo dobre bdb 
Dobre db 
Poprawne popr 
Nieodpowiednie ndp 
Naganne ng 

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  upośledzenie 

     umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym śródroczna i roczna oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania 

     jest oceną opisową.                                                                                                                                                                      

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

    upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej dokonuje  

    się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.                                                       

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje     

  rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia                                                  

o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenia  o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni  

    psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.                                                                                                                  

5. Ocenę zachowania wpisuje się w pełnym brzmieniu w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen ucznia. Używanie skrótów 

    ocen zachowania może być stosowane tylko w wewnętrznej dokumentacji  nauczyciela.                                                                               

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 

§ 38 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego 

    oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków   

    określonych w statucie szkoły. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, 

    sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz  o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej 

  oceny klasyfikacyjnej  zachowania. Uczniom przekazuje informacje na pierwszej godzinie wychowawczej w danym roku 

   szkolnym, natomiast rodzicom na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym. Przekazanie informacji  

   uczniom i rodzicom wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

    1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

    2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności lokalnej, 

    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. 

 

P.   KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA  

§ 39 
 

1. W klasach I-III  szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

    opisowymi, obejmują charakterystykę pracy i kontaktów społecznych. 

2. Ustala się szczegółowe kryteria ocen z zachowania dla uczniów kl. IV -VIII. Nauczyciel każdej klasy prowadzi zeszyt 

    uwag, w którym notuje zachowania pozytywne i negatywne uczniów. 

3. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega zapisów zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły; 
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2) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (odrabianie prac domowych, przygotowanie do lekcji, przynoszenie 

zeszytów, podręczników, stroju na wychowanie fizyczne itp.); 

3) liczba spóźnień nie może przekroczyć 3 w ciągu półrocza; 

4) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie może przekroczyć 1 w ciągu półrocza; 

5) charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą (kultura słowa, bycia, kultura zdrowotna i zachowanie zasad 

    bezpieczeństwa); 

6) podczas zajęć nie korzysta z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych nie związanych z procesem 

   dydaktycznym; 

7) wykazuje się tolerancją i szacunkiem wobec innych osób i poglądów; 

8) dba o honor i tradycje szkoły; 

9) wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, jest 

    pomysłodawcą wielu działań, wspiera innych przy wykonywaniu zadań, z własnej inicjatywy monitoruje realizację 

    projektu przez zespół, współpracuje z instytucjami i/lub organizacjami lokalnymi w celu efektywnego rozwiązywania    

    problemu zawartego w projekcie edukacyjnym, uczestniczy w opracowaniu pisemnej dokumentacji zrealizowanego 

    projektu edukacyjnego; 

10) dba o schludny strój  i nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych; 

 

a ponadto spełnia przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 
11) z własnej inicjatywy bierze udział w życiu klasy, szkoły lub środowiska; 

12) reprezentuje szkołę na zewnątrz i promuje imię szkoły zdobywając: 

     a) wyróżnienia w konkursach tematycznych, artystycznych i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, 

         wojewódzkim i ogólnopolskim, 

     b) wyróżnienia w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim/międzynarodowym, 

13) angażuje się w pracę społeczną pozaszkolną, uczestniczy w pracach i programach organizacji lokalnych np. 

     wolontariat, w projektach o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim/międzynarodowym. 

 

4. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 

 

1) przestrzega zapisów zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły; 

2) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (odrabianie prac domowych, przygotowanie do lekcji, przynoszenie 

    zeszytów, podręczników, stroju na wychowanie fizyczne itp.); 

3) liczba spóźnień nie może przekroczyć 4 w ciągu półrocza; 

4) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie może przekroczyć 2 w ciągu półrocza; 

5) charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą (kultura słowa, bycia, kultura zdrowotna i zachowanie zasad 

    bezpieczeństwa); 

6) podczas zajęć nie korzysta z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych nie związanych z procesem 

   dydaktycznym; 

7) wykazuje się tolerancją i szacunkiem wobec innych osób i poglądów; 

8) dba o honor i tradycje szkoły; 

9) dba o schludny strój i nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych; 

 

a ponadto spełnia przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 
 

10) wszystkie godziny w półroczu powinny być usprawiedliwione; 

11) aktywnie angażuje się w życie szkoły ( uczestniczy w przygotowaniu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, 

     aktywnie pracuje w klubach i organizacjach uczniowskich, bierze udział w organizacji projektów edukacyjnych o 

     zasięgu klasowym, szkolnym, lokalnym); 

12) otrzymuje wyróżnienia: 

     a) w konkursach tematycznych, artystycznych i przedmiotowych na etapie szkolnym, 

     b) w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim; 

13) angażuje się w pracę na rzecz społeczności klasowej, pomaga kolegom w nauce. 

 

5. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega zapisów zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły; 

2) sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (odrabianie prac domowych, przygotowanie do lekcji, przynoszenie 

    zeszytów, podręczników, stroju na wychowanie fizyczne itp.); 

3) liczba spóźnień nie może przekroczyć 5 w ciągu półrocza; 

4) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie może przekroczyć 5 w ciągu półrocza; 

5) charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą (kultura słowa, bycia, kultura zdrowotna i zachowanie zasad 
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    bezpieczeństwa); 

6) podczas zajęć nie korzysta z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych nie związanych z procesem 

   dydaktycznym; 

7) liczba uwag dotyczących łamania zapisów zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły nie może przekroczyć 3 w ciągu 

    półrocza 

8) dba o honor i tradycje szkoły; 

9) dba o schludny strój  i nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych; 

 

a ponadto spełnia przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 
 

10) dąży do własnego rozwoju w miarę swoich możliwości; 

11) wykazuje się tolerancją wobec innych osób i poglądów; 

12) aktywnie pracuje na rzecz klasy, szkoły i innych np. wolontariat, przy organizacji uroczystości szkolnych. 

 

6.Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który przestrzega zapisów zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły, 

przystępuje do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego, ale popełnił co najmniej 2 z wymienionych wykroczeń: 

1) nie przykłada się do nauki; 

2) nie dostarcza usprawiedliwień w wyznaczonym przez wychowawcę terminie (7 dni); 

3) ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza; 

4) ma nie więcej niż 7 spóźnień odnotowanych w ciągu półrocza; 

5) ma nie więcej niż 5 odnotowanych uwag dotyczących świadomego naruszania zapisów zawartych w Statucie i 

    Regulaminie Szkoły; 

6) nie dba o schludny strój  i nie nosi stroju galowego  podczas uroczystości; 

7) podczas zajęć korzysta z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych nie związanych z procesem 

   dydaktycznym; 

8) nie przestrzega podstawowych zasad kultury; 

9) zwraca uwagę swoim niestosownym strojem, ozdobami zagrażającymi bezpieczeństwu własnemu i innych,   makijażem, 

malowanymi paznokciami. 

 

7. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który popełnił przynajmniej dwa z wymienionych wykroczeń:                                        

1) świadomie narusza zasady bezpiecznego zachowania w szkole poprzez np. wszczynanie i wdawanie się w bójki, 

     przynoszenie na teren szkoły niebezpiecznych przedmiotów, zabawę niebezpiecznymi przedmiotami i substancjami; 

2) ma więcej niż 5 odnotowanych uwag dotyczących świadomego naruszania zapisów w Statucie i Regulaminie Szkoły; 

3) liczba spóźnień przekracza 7 w ciągu półrocza; 

4) liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 15 w ciągu półrocza; 

5) uchyla się od realizacji zadań określonych  w szkolnym projekcie edukacyjnym, opóźnia pracę zespołu, jego postawa 

    powoduje konieczność przejęcia i wykonania zadań przez innych członków zespołu; 

6) nie jest zainteresowany pracą społeczną na rzecz klasy i szkoły;                    

7) nie przykłada wagi do schludności stroju szkolnego i nie nosi stroju galowego podczas uroczystości; 

8) zwraca uwagę swoim niestosownym strojem, ozdobami zagrażającymi bezpieczeństwu własnemu i innych, makijażem, 

    malowanymi paznokciami. 

 

Jeżeli uczeń popełnił wielokrotnie jedno i to samo wykroczenie otrzyma ocenę nieodpowiednią z zachowania. 

 

8.Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który popełnił choćby jedno z wymienionych wykroczeń: 

1) naraża i namawia innych uczniów do zachowań niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu; 

2) świadomie niszczy mienie szkolne i cudzą własność, wykazując jednocześnie brak poczucia winy i skruchy; 

3) świadomie i notorycznie uniemożliwia współpracę pomiędzy szkołą a swoimi rodzicami, bądź opiekunami prawnymi 

    poprzez nieinformowanie o spotkaniach – wywiadówkach, własnych ocenach, możliwościach kontaktów ze szkołą; 

    niszczenie korespondencji pomiędzy domem a szkołą, fałszowanie przekazywanych informacji; 

4) fałszuje dokumenty, usprawiedliwienia, zaświadczenia lekarskie, podrabia podpisy; 

5) stosuje przemoc lub agresję słowną lub fizyczną; 

6) dokonuje kradzieży lub wymusza pieniądze; 

7) nie dba o zdrowie własne i innych – posiada, zażywa niedozwolone używki w szkole i poza szkołą: papierosy, alkohol, 

   narkotyki, dopalacze; 

8) wchodzi w konflikt z prawem – popełnia czyn zabroniony; 

9) znieważa, stosuje groźbę lub przemoc w stosunku do pracownika szkoły. 
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R. USTALANIE ŚRODROCZNEJ, ROCZNEJ I KOŃCOWEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ  ZACHOWANIA 

 

§ 40 
1. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania należy brać pod uwagę postawy ucznia 

ujawniane w szkole i poza szkołą. 

2. Materiał służący do ustalenia oceny zachowania powinien powstawać w trakcie całego półrocza poprzedzającego 

ustalenie oceny i winien być udokumentowany w dzienniku lekcyjnym lub teczce wychowawcy klasy (np.  

w postaci zapisywania uwag o zachowaniu i działaniach ucznia, jego osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz szkoły i 

środowiska, itp. 

3. Ustalając śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wychowawca oddziału uwzględnia wysiłek 

podejmowany przez ucznia dla uzyskania postępów w postawie ucznia i jego zachowaniu. 

4. Tryb ustalania oceny zachowania: 

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii  

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, 

2) na 21 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca oddziału zobowiązany 

jest poinformować ustnie - ucznia, pisemnie - rodziców o przewidywanej dla niego nagannej śródrocznej ocenie 

klasyfikacyjnej  zachowania,   

3) na 21 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca oddziału jest obowiązany 

poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej  dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania                      

z zastrzeżeniem pkt. 6, 

4) informację, o której mowa w pkt. 3, wychowawca oddziału jest obowiązany przekazać uczniowi ustnie na godzinie 

wychowawczej, zaś jego rodzicom pisemnie podczas zebrań klasowych. Rodzice potwierdzają otrzymanie 

informacji własnoręcznym podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu klasowym pisemna 

informacja o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ucznia zostaje przesłana za potwierdzeniem odbioru lub 

odebrana osobiście przez rodziców podczas konsultacji nauczycielskich, 

5) na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca oddziału uzasadnia ustaloną ocenę zachowania, 

6. ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 

5 i  oraz § 41. 

5. Jeżeli  między dniem wystawienia oceny zachowania a dniem zakończenia  roku szkolnego uczeń naruszy zasady 

ustalone w statucie, a wychowawca uzna, że ocenę należy obniżyć, zmienia ocenę zgodnie z procedurą określoną w pkt. 

1 oraz niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły; obniżenie i ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania uchwala rada pedagogiczna na zebraniu zwołanym przez dyrektora szkoły najpóźniej w ostatnim dniu 

nauki roku szkolnego; o zmianie oceny zachowania wychowawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować 

rodziców ucznia. 

6. Na  pisemny  wniosek  ucznia  i  rodziców  uczeń  zagrożony  oceną  naganną lub nieodpowiednią,  spowodowaną  

jednym incydentem,  poprzez  pracę  na  rzecz  szkoły  lub  instytucji  charytatywnej ma  możliwość  poprawienia i 

uzyskania wyższej oceny  zachowania. 

7. Na końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania składa się roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie 

programowo najwyższej. 

8. Ustalając śródroczną i roczną ocenę zachowania wychowawca jest zobowiązany do wpisania zwięzłej argumentacji w 

dzienniku lekcyjnym w tabeli „Oceny zachowania”. 

 

S. WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY  

KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

§ 41 
1. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo złożyć podanie do dyrektora szkoły nie później niż 3 dni 

po zebraniu, o którym mowa w § 40, ust.3, o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,  

2) podanie, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1) musi zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz określać roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, o jaką ubiega się uczeń. 

2. Warunki otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) bardzo wysoka frekwencja na zajęciach, 

2) przestrzeganie statutu szkoły i obowiązujących w szkole regulaminów, 

3) zaistnienie nowych okoliczności, np. informacji o pozytywnych działaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej 

na rzecz środowiska itp., 

4) pozytywna opinia samorządu klasowego, 

5) pozytywna opinia samorządu uczniowskiego. 

3. W przypadku spełnienia co najmniej czterech z pięciu warunków określonych w ust. 2 i uznania zasadności wniosku 

   prowadzone jest postępowanie dotyczące podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania                        
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   w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

4.Postępowanie przeprowadza wychowawca w porozumieniu z dyrektorem, i opiekunem Samorządu Uczniowskiego, 

   zasięgając opinii innych nauczycieli.  

5. Z postępowania sporządza się protokół zawierający: 

    1) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie, 

    2) termin postępowania, 

    3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia,  jego osiągnięć,  pracy społecznej na rzecz 

       środowiska itp., 

    4) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem, 

    5) ustaloną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od przewidywanej rocznej  oceny klasyfikacyjnej 

    zachowania.  

8. Ustalona w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

    z zastrzeżeniem § 41. 

§ 42 
1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

   zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.                                                      

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

    później jednak niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami 

    dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

     zachowania.                                                                                                                                                                               

4. W skład komisji, o której mowa w ust. 3, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -  jako  przewodniczący,  

2) wychowawca oddziału, 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

5) przedstawiciel rady rodziców. 

   5. Komisja, o której mowa w ust. 4, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

       zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2.  

 6. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

     przewodniczącego komisji. 

 7. Ustalona przez komisję roczna ocen klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

 8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 9. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) imię i nazwisko ucznia, 

4) wynik głosowania, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną  zachowania wraz z uzasadnieniem. 

10. Protokół, o którym mowa w ust. 8, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

 

T.  SPOSOBY  INFORMOWANIA  UCZNIÓW I RODZICÓW  O  POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH W  NAUCE 

I ZACHOWANIU ORAZ SZCZEGÓLNYCH UZDOLNIENIACH UCZNIA 

 

§ 43 
1. Celem przekazywania uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych jest pomoc w uczeniu się, poprzez 

    wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. W szkole przyjmuje się następujące sposoby przekazywania uczniom informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, 

    postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu: 

1) udzielanie ustnych wskazówek dotyczących bieżącej pracy na lekcji lub odpowiedzi ucznia, 

2) zapisanie procentowego wskaźnika opanowania sprawdzanych wiadomości i umiejętności na każdej pracy pisemnej, 

3) omawianie mocnych i słabych elementów osiągnięć edukacyjnych uczniów podczas oddawania pisemnych prac 

kontrolnych, 
4) udzielenie informacji zwrotnej odnoszącej się do jawnych, znanych uczniowi kryteriów oceniania – czyli                      

oczekiwań stawianych wobec pracy pisemnej, wypowiedzi ustnej, sprawdzianu, innej aktywności ucznia lub                        

opanowania zagadnień omawianych na lekcji. Pełna informacja zwrotna zawiera cztery elementy: wskazuje   
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mocne elementy pracy lub wypowiedzi ucznia, pokazuje to, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

zawiera wyjaśnienie, jak uczeń powinien poprawić pracę, zawiera wskazówki, jak powinien uczyć się dalej, w jakim 

kierunku uczeń powinien pracować dalej, jak ma zaplanować dalszą naukę, 

5) informacja zwrotna może być ustna i pisemna,  

6) informacja zwrotna ustna przekazywana jest na zajęciach lekcyjnych i może przybrać krótszą formę, może 

wskazywać tylko mocne strony pracy i to, co uczeń ma poprawić, 

7) informacja zwrotna pisemna również może przybrać krótsze formy, np. może mieć formę tabelaryczną, graficzną 

lub szablonu opracowanego przez nauczyciela, 

8) pełna informacja zwrotna w formie pisemnej powinna wystąpić po wewnętrznych badaniach osiągnięć 

edukacyjnych uczniów określonych w Szkolnym Systemie Badania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów, 

9) udzielanie informacji zwrotnej na temat działań ucznia, które wpływają na ocenę zachowania,  

10) udzielanie informacji ustnej podczas indywidualnej rozmowy o osiągnięciach edukacyjnych, postępach                                

i trudnościach w nauce i zachowaniu lub szczególnych uzdolnieniach, 

11) stosowanie oceny koleżeńskiej, 

12) stosowanie samooceny, 

13) w ramach ewaluacji zajęć stosowanie metody zdań podsumowujących realizację celów lekcji oraz stopnia 

opanowania wiadomości i umiejętności przez uczniów. Zebrane wypowiedzi uczniów z różnych zajęć będą 

udostępniane  rodzicom podczas zebrań oraz indywidualnych spotkań jako dowód zaangażowania ucznia                        

w proces uczenia się, świadomości celów nauczania i stopnia ich osiągnięcia oraz umiejętności dokonywania 

autoewaluacji. 

3. W szkole przyjmuje się następujące formy przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

    zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach uczniów:     

              1) kontakty bezpośrednie nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami: 

              a) zebrania ogólnoszkolne – terminy zebrań w porozumieniu z radą pedagogiczną ustala dyrektor szkoły.    

              b) Dni Otwartych  Drzwi Szkoły - terminy  w porozumieniu z radą pedagogiczną ustala dyrektor szkoły.    

              c) spotkania zespołów nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, któremu udzielana jest pomoc  

                  psychologiczno – pedagogiczna, 

              d) zebrania klasowe – organizowane przez wychowawców oddziałów w miarę potrzeb, 

              e) spotkania z dyrektorem, pedagogiem szkolnym i wychowawcą oddziału, 

              f) rozmowy indywidualne, 

              g) zapowiedziane wizyty w domu ucznia, 

              h) konsultacje  w terminach ustalonych przez nauczycieli przedmiotów w danym roku szkolnym;                                                

       2) kontakty pośrednie: 

           a) rozmowa telefoniczna lub wysyłanie wiadomości w formie  SMS, 

           b) korespondencja za pomocą listów tradycyjnych lub wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną, 

             c) adnotacja w zeszycie przedmiotowym.                                                                                                                               

7. W zebraniach wymienionych w ust. 1, pkt. 1, ppkt. a, b uczestniczą wszyscy  nauczyciele.                                                       

8.  Formą prezentacji rodzicom oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotów jest: „Informacja o osiągnięciach 

     i postępach ucznia w nauce...”  wg wzoru ustalonego przez nauczycieli przedmiotów.                                                           

9. Szczegółowy sposób przekazywania uczniowi i jego rodzicom informacji o wynikach z wewnątrzszkolnych i 

       zewnętrznych badań osiągnięć edukacyjnych ucznia zawiera Szkolny System Badania Osiągnięć Edukacyjnych  

       Uczniów. 

 

U.  SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 

§ 44 
1.  W klasie VIII  na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przeprowadzany 

jest sprawdzian po szkole podstawowej, który sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2.  Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

 
 

VII. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 45 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców,  

4) Samorząd Uczniowski. 
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2. Każdy z organów wymienionych w § 45  ust. 1 ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w  

    granicach swoich kompetencji określonych  prawem i niniejszym statutem.  

3. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców funkcjonują w oparciu o regulaminy uchwalone przez te 

    organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem. 

 

§ 46 
1. Dyrektor Szkoły jest  przełożonym służbowym wszystkich pracowników i przewodniczącym Rady Pedagogicznej.                          

Jest odpowiedzialny w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji 

stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych                      

i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

2. Dyrektor  Szkoły w szczególności: 

 1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne      

     działania prozdrowotne, 

 4) realizuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i radę 

     pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, 

     finansową i gospodarczą obsługę szkoły;  

 6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

     organizowanych przez szkołę; 

 7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;  

 8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po szkole podstawowej,  przeprowadzanego w szkole;  

 9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

     organizacji  harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

     form    działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną   

      nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL, ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

3. Dyrektor Szkoły jako kierownik zakładu pracy wykonuje czynności z zakresu prawa pracy określone w ustawie Karta  

Nauczyciela, ustawie o pracownikach samorządowych i w Kodeksie pracy. Dyrektor w szczególności decyduje                             

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania  nagród i wymierzania kar porządkowych  nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  w sprawie odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

4) powierzania i odwoływania ze stanowisk kierowniczych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu 

prowadzącego;  

5) dokonywania oceny pracy zawodowej nauczycieli, oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu oraz 

okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych; 

6) wydawania decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

7) określania zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności  na stanowiskach pracy. 

8) przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktyczno –wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

1) tworzy warunki sprzyjające aktywności i uczeniu się oraz wspomaganiu rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji, 

2) podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, 

3) tworzy warunki do współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, 

4) podejmuje działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły, 

5) wspólnie z nauczycielami przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości 

pracy szkoły, 
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6) tworzy warunki sprzyjające udziałowi nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców                            

w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły,  

7) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej  oraz innej działalności statutowej szkoły, 

8) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej                                        

i opiekuńczej  oraz innej działalności statutowej szkoły, 

9) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego  nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

10) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady 

pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy,  

11) do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski 

wynikające ze sprawowanego  nadzoru pedagogicznego, 

12) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, w szczególności 

zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

szkolne; prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego, 

13) na wniosek rodziców dziecka wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku 

szkolnego przez ucznia poza szkołą, 

14) na wniosek rodziców dziecka wydaje decyzje w zakresie zezwolenia na indywidualny tok nauki, 

15) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

16) tworzy warunki do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

17) na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego 

języka obcego w oparciu o odrębne przepisy,  

18) w drodze decyzji skreśla ucznia, który nie jest objęty obowiązkiem szkolnym,  z listy uczniów, z zachowaniem 

zasad określonych  w § 78 ust. 12 statutu, skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,                          

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, 

19) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole przedstawione przez nauczyciela                        

lub zespół nauczycieli programy nauczania, stanowiące szkolny zestaw programów nauczania, 

20) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

21) na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli                      

w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych ustala:  

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy 

przez co najmniej trzy lata szkolne - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym -                                  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;  

22)  na wniosek zespołu nauczycieli może:  

a) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów 

ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału 

ćwiczeniowego; 

b) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe; 

23) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujące w danym roku szkolnym, 

24) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub 

materiałów, 

25) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, 

materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi 

podręcznikami  i materiałami, 

26) określa zasady gospodarowania zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

5. Dyrektor szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie                                     

z Regulaminem Rady Pedagogicznej, 

2) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia                  

o tym fakcie  organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

3) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną opracowuje plan doskonalenia nauczycieli oraz określa szczegółowe 

warunki realizacji projektu edukacyjnego, 

4) opracowuje arkusz organizacyjny na dany rok szkolny, 
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5) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

6) zapewnia odpowiednie warunki do efektywnej i optymalnej realizacji zadań szkoły, w szczególności 

zagwarantowania bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,   

7) dba o wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

8) kontroluje przestrzeganie przez pracowników szkoły zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawa, 

9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły, 

10) opracowuje projekt planu finansowego szkoły, 

11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w budżecie szkoły i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie 

gospodarki finansowej szkoły, 

12) prowadzi kontrolę zarządczą w szkole, 

13) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

14) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

15) jest administratorem danych osobowych gromadzonych w szkole, 

16) zarządza powierzonym mieniem i nieruchomościami szkoły oraz zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy. 

6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami                          

i Samorządem Uczniowskim. 

7. Dyrektor szkoły współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzorującym w zakresie określonym prawem                           

i aktami wykonawczymi. 

8. Dyrektor szkoły wszystkie zarządzenia i decyzje przekazuje: 

1) radzie pedagogicznej na zebraniach tej rady, poprzez księgę zarządzeń, na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim  lub w folderze komputera w pokoju nauczycielskim, 

2) uczniom poprzez wychowawców oddziałów lub na apelach, 

3) rodzicom na ogólnoszkolnych zebraniach rodziców, na zebraniach oddziałowych rad rodziców, na zebraniach 

klasowych przez wychowawców oddziałów. 

9. Dyrektor szkoły powinien co najmniej raz w ciągu półrocza zorganizować spotkanie z radą rodziców,                                           

z przedstawicielami rady pedagogicznej i samorządem uczniowskim w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy 

organami szkoły o planowych i realizowanych działaniach lub przedsięwzięciach oraz wspólnego podejmowania 

decyzji służących podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły. 
 

§ 47 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy  nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za 

zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie regulaminem rady. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku                     

z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz                       

w miarę bieżących potrzeb.  

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły 

albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.  

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) uchwalanie statutu szkoły i jego zmiany, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,                          

w przypadku niepowołania rady szkoły; 

7) uchwalanie regulaminu swojej działalności, 
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8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły,  

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycje nauczycieli lub zespołów dotyczące wyboru programów nauczania, 

6) propozycje nauczycieli lub zespołów dotyczące wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego,  

7) podjęcie działalności stowarzyszeń i innych organizacji , w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejne lata, 

9) pracę dyrektora przy ustalaniu oceny jego pracy.   

10. Uprawnienia Rady Pedagogicznej: 

1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i upoważnia dyrektora szkoły do obwieszczenia jednolitego 

tekstu statutu, 

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub z innego stanowiska 

kierowniczego w szkole, 

3) analizuje wnioski z nadzoru pedagogicznego, sytuację oraz stan szkoły i formułuje wnioski zmierzające do 

podniesienia jakości pracy i rozwoju szkoły, 

4) wybiera swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

11. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

13. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w wersji papierowej.  

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu 

rady pedagogicznej, mogących naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  

§ 48 
1.  W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2.  W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na 

      zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. 

3.  W wyborach, o których  mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na  

     pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę  oraz organu 

     sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:    

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli  rad oddziałowych do Rady  

Rodziców szkoły, 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.  

6.  Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze  

    z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin 

     Rady Rodziców. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności, 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowanego do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

realizowanego przez nauczycieli, 

9. Program, o którym mowa w ust.8 pkt. 2  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po 

    wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. 

10. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną 

    w sprawie programu, o których mowa w ust.8 pkt. 2 , program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem 

   sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia  

   programu  przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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11. W ramach swoich kompetencji Rada Rodziców opiniuje: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły w przypadku, gdy organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny na skutek stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania 

zleci dyrektorowi szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym opracowanie takiego programu, 

2) projekt planu finansowego składany do organu prowadzącego przez dyrektora szkoły, 

3) podjęcie działalności w szkole przez wolontariuszy, stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

4) zestaw podręczników  lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co 

najmniej trzy lata, 

5) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, 

6) projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych,  

7) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego; nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje 

postępowania ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

12. Rada Rodziców ponadto może: 

1) zgłaszać inicjatywy na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, 

2) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

 

§ 49 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w 

    głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 

5.Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej wnioski 

   i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

   uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem     

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo do zgłaszania inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności szkolnej, 

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

           7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.                                                                               

6.  Dyrektor Szkoły wspólnie z Prezydium Samorządu Uczniowskiego organizuje raz w półroczu spotkanie w celu 

          wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły oraz wspólnego podejmowania decyzji służących 

          podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły. 

 

§ 50 

 

1. Wszelkie sprawy nienależące do kompetencji innych organów szkoły rozstrzyga Rada Pedagogiczna. 

 

§ 51 

 

1. Zasady współdziałania organów szkoły uwzględniają ideę demokracji, porozumienia i wzajemnego szacunku. 

2. Organy szkoły mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

3.  Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone/sporządzone do 

     końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu 

     każdemu organowi szkoły. 

4. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, 

proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu 

wymiany poglądów i informacji na temat efektów działalności szkoły oraz podejmowania decyzji służących 

podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły. 
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6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, 

podaje się do publicznej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał na tablicy ogłoszeń; pisemne teksty uchwał 

gromadzone są również  w zbiorze pt. „Uchwały organów szkoły”. 

7. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie pozostałym organom szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. 

Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski: Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej, Radzie Pedagogicznej w formie 

pisemnej lub ustnej na zebraniu Rady Pedagogicznej. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek jednego z organów szkoły  organizuje wspólne zebrania przedstawicieli organów szkoły. 

9. Bieżącą wymianę informacji  o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów 

szkoły organizuje dyrektor szkoły. 

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

11. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki według zasad 

określonych w § 52 niniejszego statutu. 

12. Wszelkie sprawy sporne dla dobra uczniów i prawidłowego funkcjonowania szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły 

z zachowaniem drogi służbowej i zasad określonych w § 53 niniejszego statutu. 

 

§ 52 

 

1. Statut określa organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania                                

    i profilaktyki. 

2. Formy współdziałania Dyrektora Szkoły  z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci polegają m.in. na: 

1) organizowaniu spotkań dla wszystkich rodziców lub rodziców uczniów z poszczególnych poziomów w celu 

zaprezentowania osiągnięć szkoły, przekazania informacji o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej                    

i opiekuńczej szkoły oraz omówienia bieżących działań szkoły,  

2) organizowaniu spotkań dla wszystkich rodziców ze specjalistami z różnych dziedzin  w celu ,organizowaniu 

konsultacji z nauczycielami i specjalistami oraz warsztatów i szkoleń w celu rozwijania umiejętności 

wychowawczych rodziców, 

3) uczestniczeniu w zebraniach Rady Rodziców w celu  omówienia bieżącej działalności szkoły, zaprezentowania 

realizowanych zadań i planowanych zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wspólnego 

podejmowania decyzji  i realizowania inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, 

4) przekazywaniu informacji na spotkaniach z rodzicami za pośrednictwem wychowawców oddziałów o efektach 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

5) wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dydaktycznych i wychowawczych 

6) pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat funkcjonowania szkoły oraz rozpoznawanie potrzeb                            

i oczekiwań rodziców. 

3. Współdziałanie Dyrektora Szkoły z rodzicami odbywa się m.in. w zakresie:  

1) zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań statutowych, 

2) zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole, 

3) podejmowania wspólnych decyzji i działań służących rozwojowi uczniów i szkoły, 

4) opracowania Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, 

5) realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych eliminujących zagrożenia oraz wzmacniających właściwe 

zachowania uczniów, 

6) organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

7) rozwiązywania niepowodzeń edukacyjnych i wychowawczych, 

8) tworzenia i realizacji Koncepcji pracy szkoły ukierunkowanej na rozwój uczniów, 

9) współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

4. Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami polegają m.in. na: 

1) organizowaniu zebrań z rodzicami według ustalonego harmonogramu,  

2) prowadzeniu indywidualnych rozmów z rodzicami, 

3) uczestniczeniu w „Dniach Otwartych  Drzwi Szkoły”, 

4) ustaleniu godzin konsultacji, 

5) wizytach w domu ucznia w obecności  innego nauczyciela, 

6) przeprowadzaniu rozmów telefonicznych lub wysyłaniu wiadomości w formie  SMS, 

7) prowadzeniu korespondencji za pomocą listów tradycyjnych lub wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną, 

8) umieszczaniu adnotacji w zeszycie przedmiotowym ucznia, 

9) prowadzeniu lekcji otwartych dla rodziców, 

10) organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

5. Współdziałanie nauczycieli  z rodzicami odbywa się m.in. w zakresie: 

1) przekazywania informacji o poziomie i postępach ucznia w nauce i zachowaniu,  

2) zapoznania z dokumentami obowiązującymi  w szkole, 
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3) współtworzenia planu pracy wychowawcy i klasowego programu profilaktyki, 

4) ustalenia form i sposobów pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

5) rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

6) zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniom, 

7) przekazania informacji o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

8) zaprezentowania osiągnięć uczniów i szkoły. 

6. Do form wspierania rodziców przez szkołę w wychowaniu dzieci należą m.in.: 

1) organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rozwoju młodzieży i edukacji, 

2) organizowanie indywidualnych konsultacji z przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz rozwoju młodzieży i 

edukacji,  

3) proponowanie różnych form pomocy dostosowanych do potrzeb danego dziecka, 

4)  organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

5)  proponowanie specjalistycznej literatury, 

6)  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych przez pedagoga szkolnego, 

4) merytoryczne wsparcie rodziców przez nauczycieli specjalistów, szkolnego doradcę zawodowego. 

7. W ramach współpracy szkoły z rodzicami – rodzice  maja prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale i szkole, 

2) znajomości efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, 

4) znajomości wewnętrznych dokumentów szkoły, 

5) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji  na temat swego dziecka, jego zachowania, poziomu i  postępów  

w nauce  oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 

6) uzyskiwania informacji w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

7) kontaktów z wychowawcą oddziału i nauczycielami przedmiotów, 

8) porad nauczycieli specjalistów, 

9) poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny oraz nieujawniania spraw mogących 

naruszyć dobro osobiste dziecka lub jego rodziny, 

10) występowania z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, 

11) wyrażania opinii o pracy szkoły, 

12) współdecydowania w sprawach szkoły i uczestniczenia w podejmowanych działaniach. 

8. W ramach współpracy szkoły z rodzicami  - rodzic jest zobowiązany w szczególności do:   

1) zgłoszenia dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć edukacyjnych, 

4) wspierania swojego dziecka w nauce, 

5) systematycznego kontaktu z wychowawcą oddziału, 

6) współdziałania ze szkołą w zakresie rozwiązywania niepowodzeń dydaktycznych i/lub wychowawczych 

dotyczących jego dziecka, 

7) zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki  określonych zezwoleniem 

dyrektora szkoły, 

8) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone świadomie i celowo przez dzieci, 

9) usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole, 

10) występowania z pisemną prośbą o zwolnienie dziecka z zajęć lekcyjnych, 

11) odbierania chorego dziecko ze szkoły, 

12) stawiania się do szkoły po otrzymaniu zawiadomienia lub wezwania  od wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

 

§ 53 

1. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga Komisja Statutowa.  

2. Komisja Statutowa w pierwszej kolejności powinna prowadzić postępowanie mediacyjne, a przypadku niemożności 

rozwiązania sporu podejmuje decyzje w drodze głosowania. 

3.  W skład Komisji Statutowej wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. 

4. Organy szkoły wybierają swojego przedstawiciela do Komisji Statutowej. Samorząd Uczniowski wybiera swojego 

przedstawiciela tylko w przypadku, gdy jest stroną sporu. 

5.  Powołana komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

6. Komisja Statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy 

obecności wszystkich jej  członków.  

7.  Rozstrzygnięcia Komisji Statutowej są ostateczne.  
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8.  Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono.  

9.  O swojej decyzji Komisja Statutowa zawiadamia strony konfliktu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem. 

10. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

§ 54 

 

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 i opiekuńczej szkoły.  

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania 

   zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej 

   opinii Rady Rodziców.  
 
 

VIII. ZASADY REKRUTACJI 

§ 55 

    1. Zasady przyjmowania uczniów i wypełniania obowiązku szkolnego realizuje się zgodnie z założeniami ustawy Prawo 

oświatowe z 14 grudnia 2016 roku, w oparciu o zasadę powszechności. 

    2. Szkoła prowadzi rekrutację do: 

         1) klasy I, 

          2) oddziałów przedszkolnych 

    3. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

         1) przewodniczący – dyrektor szkoły lub  wychowawca przyszłej klasy I, 

         2) członkowie – nauczyciele oddziału zerowego i punktu przedszkolnego. 

    4. Do klasy I i oddziału przedszkolnego  przyjmowane są: 

         1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

         2) na  wniosek rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 

    5. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Płośnica. 

6. Szczegółowe zasady rekrutacji  są zawarte  w: „Regulaminie rekrutacji do punktu przedszkolnego i oddziału 

     przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie” i „Regulaminie rekrutacji do Szkoły 

     Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie” 

 

IX. ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 56 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i 

     letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 57 

 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają:  arkusz organizacji szkoły,  

    arkusz organizacji punktu przedszkolnego i arkusz organizacji oddziału przedszkolnego opracowany przez dyrektora 

    szkoły, z uwzględnieniem  szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

    nauczania. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników 

    zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

    przydzielonych  przez organ prowadzący szkołę.  

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

    pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć  określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

    edukacyjnych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-08-2015&qplikid=1#P1A6
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5. Na wniosek i za zgodą rodziców/prawnych opiekunów w oddziałach przedszkolnych mogą być prowadzone zajęcia 

    dodatkowe. 

6. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, rytmiki, nauki religii, języka 

    angielskiego, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. 

7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziałów przedszkolnych przez rodziców/prawnych opiekunów lub osobę 

    pisemnie upoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów zapewniając dzieciom bezpieczeństwo. 

                                                                                                                                                                                                                            

§ 58 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie danego 

roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania zgodnym  z 

odpowiednim ramowym planem nauczania. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

3. Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym nie może przekroczyć 17. 

4. W szkole mogą być utworzone oddziały integracyjne, oddziały specjalne, klasy terapeutyczne. 

5. Oddział integracyjny to oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole 

podstawowej ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

6. Oddział specjalny to oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczba uczniów 

w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić: 

1) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  - od 10 do 16 uczniów, 

2) w oddziale dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym  - od 6 do 8 osób, 

3) w oddziale dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4 osób, 

4) w oddziale dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych 

    uzależnieniem lub z zaburzeniami  zachowania - od 10 do 16 osób.  

7. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną                         

w ust. 3 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2 osoby. 

8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby 

określonej w ust. 3 i 4. 

9. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy 

specjalistycznej. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15. Jednak w uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, liczba uczniów w klasie 

terapeutycznej może być niższa. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. Objęcie ucznia nauką 

w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. Nauczanie w klasach terapeutycznych 

prowadzone jest według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia w klasach 

terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 59 

 

1. Oddział można dzielić na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych i informatyki oraz na 

    zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

    laboratoryjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego. 

2. Podział na grupy jest konieczny na obowiązkowych zajęciach  edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących 

   powyżej 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć liczby stanowisk komputerowych                   

   w pracowni komputerowej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 

   uczniów. 

3. Podział na grupy jest konieczny na obowiązkowych na zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, z tym że przy 

   podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia mogą być 

  prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych  lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów. 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podział na grupy 

    na zajęciach, o których mowa w ust. 2 i 3  można dokonywać za zgodą organu prowadzącego  szkołę.  

5. W oddziale specjalnym w  ogólnodostępnym podział oddziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 i 3 

    jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów. 

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.  
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§ 60 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; 

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 

4)  zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy  

psychologiczno – pedagogicznej; 

5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust 1 zajęcia edukacyjne. 

3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2-5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.  

4. Podstawową formą pracy są obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 

5. Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII  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. 

6. Godzina zajęć w oddziałach przedszkolnych i świetlicy trwa 60 minut. 

7. W klasach I-III szkoły podstawowej czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący  

    zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

8. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 min. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 

 

§ 61 

 

1. Szkoła organizuje nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

2.  Zakres i rodzaj nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i 

     zainteresowań uczniów oraz możliwości finansowych i organizacyjnych szkoły. 

3. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np. dydaktyczno – wyrównawcze, koła zainteresowań, koła przedmiotowe mogą być 

    prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas 

    wycieczek i wyjazdów organizowanych  przez szkołę. 

4. Zajęcia nadobowiązkowe w uzasadnionych przypadkach  mogą być organizowane poza terenem szkoły– na podstawie 

    pisemnej zgody rodziców. 

    5. Nauczyciele rozpoznają potrzeby rozwojowe i oczekiwania uczniów na podstawie obserwacji osiągnięć edukacyjnych, 

        indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami. Następnie nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem szkoły do końca 

       sierpnia każdego roku szkolnego podają dyrektorowi propozycje zajęć nadobowiązkowych dla uczniów. Dyrektor szkoły 

       przygotowuje ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i podaje ją do wiadomości uczniów i rodziców w pierwszym 

       tygodniu września każdego roku szkolnego. Nabór trwa do 15 września każdego roku szkolnego. Nauczyciele prowadzą 

       zajęcia zgodnie ze skonstruowanym programem/planem/harmonogramem i potwierdzają realizację zajęć odpowiednimi 

       zapisami w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 62 
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, której celem jest realizacja potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczniów, zadań 

     statutowych szkoły, procesów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych, doskonalenie warsztatu pracy 

     nauczyciela oraz  popularyzowanie aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych wśród 

     nauczycieli i rodziców.                                                                                                                                                               

2. Z biblioteki  mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i  pracownicy niebędący nauczycielami oraz rodzice w godzinach 

     jej  pracy.                                                                                                                                                                                                         

3. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów 

multimedialnych oraz dokumentów wewnątrzszkolnych, 

2) selekcja i aktualizowanie zbiorów zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych, 

3) gromadzenie, ewidencjonowanie oraz wypożyczanie podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych z 

dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

4) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie gromadzonych zbiorów (wypożyczanie lub udostępnianie), 

5) tworzenie warunków do świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

6) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących regionu, 

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz kształtowanie i pogłębianie u uczniów 

nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) organizowanie konkursów tematycznych, 

b) realizację projektów edukacyjnych, 

c) upowszechnianie różnorodnej literatury, 
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d) udział w ogólnopolskich oraz lokalnych akcjach czytelniczo – edukacyjnych, 

e) organizowanie wystaw okolicznościowych, 

8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez: 

a) organizowanie imprez czytelniczych, 

b) realizację projektów edukacyjnych, 

c) organizowanie akcji edukacyjnych, 

9) wspieranie procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły poprzez: 

a) wykorzystanie pomieszczeń, zbiorów i sprzętu do prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 

b) umożliwianie uczniom i nauczycielom tworzenie i powielanie różnego typu informacji, 

c) szkolenie użytkowników w celu swobodnego wykorzystania źródeł na różnych nośnikach, przygotowanie 

uczniów do procesu samokształcenia, 

d) propagowanie edukacji medialnej w celu wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania 

mediów, 

e) wszechstronne przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania                     

i wykorzystywania informacji, 

f) wspieranie uczniów i nauczycieli w realizacji projektów edukacyjnych, 

g) wspieranie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

4. Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami: 

10)  współpraca z uczniami: 

a) księgozbiór biblioteczny gromadzony jest pod kątem potrzeb i  zainteresowań  uczniów, 

b) w celu wykształcenia u uczniów nawyków czytelniczych organizowane są imprezy czytelnicze, konkursy, 

spotkania autorskie, upowszechniana jest  literatura młodzieżowa oraz popularnonaukowa, 

c) biblioteka wspiera uzdolnionych literacko uczniów umożliwiając im   publikację  prac w lokalnych mediach, 

oraz  informując o konkursach  pozaszkolnych; 

11)  współpraca z nauczycielami: 

a) biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania, 

b) bibliotekarz współpracuje z nauczycielami w zakresie opieki nad uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, upowszechniając odpowiednią  literaturę,  

c) bibliotekarz współpracuje z nauczycielami w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i organizacji imprez 

artystyczno – edukacyjnych, 

12)  współpraca z rodzicami: 

a) biblioteka otwarta jest dla rodziców codziennie w godzinach pracy szkoły, 

b) oprócz literatury z zakresu dydaktyki, wychowania, metodyki, psychologii biblioteka gromadzi księgozbiór                        

z zakresu  metod wychowawczych i współpracy  szkoły z rodzicami, 

c) rodzice mają możliwość poznania struktury księgozbioru, wypożyczenia interesującej ich literatury, 

korzystania ze zgromadzonych zbiorów oraz uzyskania informacji o poziomie czytelnictwa własnego dziecka, 

d) podczas spotkań z rodzicami biblioteka organizuje akcje czytelnicze przeznaczone dla rodziców, 

13)  współpraca z bibliotekami; 

a) uczestniczy  i organizuje  spotkania zespołu samokształceniowego bibliotekarzy, 

b) przygotowuje wspólne imprezy czytelnicze oraz wspiera wypożyczanie międzybiblioteczne. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

6. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.  

 

§ 63 

 

1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, których zakupu 

dokonano z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej są własnością szkoły, która zapewnia co najmniej trzyletni okres używania 

podręczników i materiałów edukacyjnych. 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na 

czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 

4. Biblioteka szkolna nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową, 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, 

3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe lub je udostępnia.  

5. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki, w tym  podręczników                     

i materiałów edukacyjnych, stwierdzone przy ich zwrocie.  
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6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego  szkoła może żądać 

od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, zgodnie  z cenami określonymi 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.  

7. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej 

szkoły w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń przechodzący z jednej szkoły do innej szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników           

i materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki                       

i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznch tego ucznia , z których uczeń korzysta, stają się własnością 

organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.  

8. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów podręczników i materiałów edukacyjnych, których zakupu dokonano 

z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, określa Regulamin udostępniania i użytkowania podręczników, 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przekazanych w ramach dotacji Szkole Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie. 

 

§ 64 

 

1. Szkoła zgodnie z ramowym planem nauczania  organizuje na życzenie rodziców lub na życzenie pełnoletnich uczniów 

    naukę religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Udział w zajęciach religii i etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć. 

 3. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie – na 

    zasadzie dobrowolności – pisemnego oświadczenia woli, które  nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, 

    może natomiast zostać zmienione.  

4. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy. 

 5. W przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji na piśmie. 

  6. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie mają jednak wpływu na promowanie ucznia  do klasy 

     programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 7. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie ucznia w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez 

    kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

§ 65 

 

1. Szkoła zgodnie z ramowym planem nauczania  organizuje zajęcia edukacyjne ,,Wychowanie do życia  w rodzinie”.  

2. Cele, zadania i treści zajęć edukacyjnych ,,Wychowanie do życia w rodzinie" zawarte są w podstawie  programowej 

    kształcenia ogólnego. 

3. Realizacja treści programowych  zajęć powinna  stanowić spójną  całość  z pozostałymi działaniami edukacyjnymi                 

    i   wychowawczymi szkoły, a w szczególności: 

     a) wspierać  wychowawczą rolę rodziny, 

     b) propagować wiedzę o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,  

     c) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne. 

4. Udział uczniów w zajęciach nie jest obowiązkowy. 

5. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli jego rodzice zgłoszą 

   dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału  ucznia w zajęciach, natomiast uczeń pełnoletni nie 

   bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału w zajęciach. 

6. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie   

     szkoły przez ucznia. 

§ 66 

 

1. Szkoła w celu wspomagania rozwoju uczniów zgodnie z ich indywidualną sytuacją  współdziała z poradnią 

  psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc uczniom 

  i rodzicom.  

2. Za współpracę z poszczególnymi instytucjami odpowiada nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.                                        

3. Organizację    współdziałania szkoły z  poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

   świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom określa poniższa tabela: 
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INSTYTUCJA FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna 

kierowanie uczniów na badania, 

kierowanie na terapię indywidualną lub rodzinną, 

prelekcje dla uczniów i rodziców na tematy   wynikające z 

bieżących potrzeb szkoły, 

organizowanie grupowych spotkań uczniów i rodziców z 

doradcą zawodowym, organizowanie indywidualnych 

konsultacji dla uczniów i rodziców z doradcą zawodowym 

 

 

dyrektor 

wychowawca 

 

Sąd Rejonowy  współpraca z kuratorem sprawującym nadzór nad uczniem 

sprawiającym problemy wychowawcze, 

redagowanie opinii o uczniu, spotkania przedstawicieli 

sądu z uczniami i rodzicami oraz wygłaszanie prelekcji na 

tematy wynikające z bieżących potrzeb szkoły 

 

dyrektor 

 

Powiatowa Komenda Policji pogadanki i prelekcje dzielnicowego na tematy wynikające 

z bieżących potrzeb szkoły, indywidualne spotkania ucznia 

lub rodzica z dzielnicowym, zwiększanie liczby patroli 

wokół terenów szkolnych oraz w miejscach uznanych za 

ryzykowne, zwiększanie liczby patroli w przypadku 

wagarów ucznia, współpraca podczas realizacji 

programów profilaktyczno – wychowawczych 

 

dyrektor 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

dożywianie w ramach programów rządowych, 

udzielanie pomocy materialnej rodzinom  znajdującym się 

w trudnej sytuacji finansowej 

dyrektor 

wychowawcy 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

udział  akcjach profilaktycznych, finansowanie spektakli 

profilaktycznych,  współorganizowanie imprez 

promujących zdrowy styl życia 

           dyrektor 

           nauczyciele 

 

Działdowskie Centrum „Caritas” przekazywanie paczek świątecznych rodzinom 

najuboższym, udzielanie pomocy materialnej rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej 

 

dyrektor 

 

Związek Harcerstwa Polskiego współorganizowanie czasu wolnego dzieciom  młodzieży dyrektor 
Gmina Płośnica organizacja imprez edukacyjno – artystycznych oraz 

projektów edukacyjnych, organizacja imprez                                    

i wyjazdów sportowych, wnioskowanie o stypendia 

naukowe dla uczniów, promowanie gminy 

dyrektor 

 

 

Starostwo Powiatowe udział w konkursach tematycznych dyrektor 
Powiatowy Urząd Pracy współorganizowanie zajęć z zakresu poradnictwa                      

i doradztwa edukacyjno - zawodowego 
dyrektor 

 

Gminne Centrum Kultury                          

i Biblioteka w Płośnicy 

udział uczniów w zajęciach artystycznych  

organizacja imprez edukacyjno – artystycznych 
dyrektor 

Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Działdowskiej 

organizowanie imprez edukacyjno – artystycznych 

 

dyrektor, wyznaczony 

nauczyciel 
Działdowska Kuźnia Słowa organizowanie imprez edukacyjno – artystycznych dyrektor 

bibliotekarz 
Warmińsko - Mazurski Szkolny 

Związek Sportowy 

organizowanie szkolnych zawodów sportowych o zasięgu 

wojewódzkim 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 
Gminne Centrum Kultury                          

i Biblioteka w Płośnicy filia w 

Niechłoninie 

organizowanie imprez edukacyjno - czytelniczych 
nauczyciel 

bibliotekarz 

Sanepid organizowanie imprez propagujących zdrowy styl życia 

organizowanie warsztatów dla uczniów i rodziców 

nauczyciel 

wyznaczony przez 

dyrektora szkoły 
Straż Pożarna pogadanki tematyczne dyrektor 
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§ 67 

 

1. Do realizacji celów i zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom korzystanie z: 

     1) sal lekcyjnych z niezbędnym  wyposażeniem dostosowanych do nauki poszczególnych przedmiotów, 

     2) biblioteki, 

     3) gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, 

     4) sali sportowej oraz zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

     5) boisk, 

     6) szatni, 

     7) placu zabaw. 

2. Zasady korzystania i pobytu w pomieszczeniach wymienionych w ust. 1 określają odrębne regulaminy   ustalone przez 

    dyrektora szkoły.  

3. Sala sportowa służy głównie młodzieży szkolnej do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć  

    kulturalno - edukacyjnych i sportowych. 

3. Po godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych z obiektu korzystają klienci indywidualni, grupy zorganizowane. 

 

§ 68 

 

1. W szkole mogą  być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne. 

2. Innowacje mają na celu poprawę jakości pracy szkoły, natomiast eksperymenty pedagogiczne służą podnoszeniu 

    skuteczności kształcenia w szkole. 

3. W zakresie działalności innowacyjnej, w przypadku gdy zaistnieje konieczność będą określane zasady współdziałania ze 

    stowarzyszeniami lub innymi organizacjami. 
 
 

X.   NAUCZYCIELE I INNI  PRACOWNICY SZKOŁY 

 

                                                                                                 § 69 

                                                                                                                                                                                                  

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

     pedagogiki specjalnej lub specjalistów w celu współorganizowania kształcenia specjalnego, kształcenia integracyjnego                

     i kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

     społecznym, pomoc nauczyciela, logopedę, psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego terapeutę pedagogicznego oraz 

     pracowników ekonomicznych, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.                                                            

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.                      

3   Świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz szkoły mogą wykonywać wolontariusze na zasadach 

     określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                                

4.  Szkoła  może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących 

     nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a  

    zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą lub za zgodą dyrektora na podstawie pisemnego porozumienia 

    zawartego pomiędzy poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

§ 70 

 

1. Nauczyciel wykonuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i efekty tej 

    pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się 

    dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

3. Nauczyciel obowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                    

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni 

między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-08-2015&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-08-2015&qplikid=2#P2A6
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4. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) dbanie o prawidłową i efektywną organizację oraz przebieg procesu dydaktycznego poprzez: 

             a) planowanie procesów edukacyjnych, w szczególności lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się uczniów, 

             b)  opracowanie na dany rok szkolny planu pracy dydaktycznej, uwzględniającego treści określone w podstawie 

                  programowej oraz w  programie nauczania, 

             c)  realizację podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, 

             d)  właściwe i systematyczne przygotowywanie się zarówno pod względem metodycznym,    jak  i merytorycznym 

                 do  każdych zajęć edukacyjnych,       

         e)  poprawne i precyzyjne określanie celów uczenia się oraz formułowanie stawianych wobec uczniów wymagań i 

       oczekiwań,                                                                                                                                                                                                       

f) dbałość o poprawną strukturę lekcji, 

         g) adekwatność struktury lekcji do celów uczenia się i treści podstawy programowej, 

            h) ekonomiczne wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych, 

            i)  stosowanie różnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia, grupy i oddziału 

            j) wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji treści podstawy programowej 

               i wybranego programu nauczania, 

            k) właściwe korzystanie ze środków  dydaktycznych i stałą troskę o ich zwiększanie, 

            l)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów,  

            ł) indywidualizację procesu uczenia się na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych                                  

               w odniesieniu do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia,  

            m)systematyczne badanie i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz postępów w tym zakresie, 

           n) analizowanie wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz sprawdzianu  i wdrażanie wniosków z analizy 

               do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów, 

           o) systematyczne oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów i postępów w tym zakresie, 

                  p) kształtowanie u uczniów świadomej dyscypliny i nawyków prawidłowej organizacji pracy, 

             r) motywowanie uczniów do zaangażowania w zajęcia edukacyjne, 

          s) wprowadzenie do zakresu tematycznego projektów edukacyjnych treści nauczania określonych w podstawie 

              programowej, 

           t) wprowadzanie do procesu  nauczania innowacji pedagogicznych, 

           u) kształtowanie postaw twórczych u uczniów, 

             w) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu po szkole podstawowej  i sprawdzianów próbnych;    

2) wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów,  ich zdolności i zainteresowań poprzez: 

              a) udzielenie uczniom  różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  

              b) stawianie w centrum działań uczenia się uczniów i wykorzystywanie metod wzajemnego uczenia się, 

              c) wzbogacanie bazy szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne, 

              d) przygotowywanie uczniów do konkursów, zawodów i turniejów, 

              e) udział uczniów w zajęciach kół przedmiotowych i kół zainteresowań oraz w pracach organizacji i klubów 

                  uczniowskich, 

              f) wprowadzanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów, 

              g) organizowanie indywidualnego toku nauki dla uczniów wybitnie uzdolnionych, 

              h) tworzenie optymalnych warunków uczniom w realizacji projektów edukacyjnych, 

              i) dostosowanie zakresu tematycznego projektów edukacyjnych do zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów poprzez: 

a) dostosowanie bieżącej pracy z uczniem do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

    możliwości psychofizycznych, 

b) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

   możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinie lub orzeczenie poradni psychologiczno – 

   pedagogicznej, 

c) prowadzenie indywidualizacji nauczania na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

d) udzielanie uczniowi różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

e) kształtowanie w uczniach umiejętności uczenia się, 

f) motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się i wspieranie w sytuacjach trudnych, 

g) właściwą organizację pracy na lekcji, 

h) wspieranie uczniów w realizacji projektów edukacyjnych,  

i) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

j) prowadzenie zajęć specjalistycznych, 

k) dostosowanie zajęć specjalistycznych do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia i jego indywidualnej sytuacji; 



Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Niechłoninie 
 STATUT SZKOŁY 

 
Data wydania: 23.11.2017r. 
Strona 50 z 63 
 

 
4) bezstronne, rzetelne, systematyczne i obiektywne ocenianie osiągnięć edukacyjnych oraz postępów uczniów 

poprzez: 

a) opracowanie jednolitych zasad oraz kryteriów oceniania z każdego przedmiotu nauczania, 

b) zapoznanie uczniów oraz rodziców z zasadami i kryteriami oceniania, 

c) jawne ocenianie uczniów, 

d) informowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie, 

e) przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

f) udzielenie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

g) uzasadnienie wystawionej oceny, 

h) obiektywne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów; na ocenę nie może mieć wpływu zachowanie  ucznia,                  

a wyłącznie prezentowany poziom wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, 

i) podmiotowe traktowanie ucznia; nauczyciel nie ma prawa subiektywnego traktowania uczniów                                       

w zależności od emocjonalnego stosunku do nich, ich wyglądu zewnętrznego czy sposobu bycia;   

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: 

                    a) uczestnictwo w pracach przedmiotowych zespołów samokształceniowych, 

                    b) udział w pracach zespołów nauczycielskich określonych § 75, 

                    c) udział w szkoleniowych zebraniach rady pedagogicznej, 

                    d) samokształcenie i samodoskonalenie, 

                    e) wykorzystywanie aktualnej wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki i nauk pokrewnych,  

                    f) udział w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego, 

                    h) tworzenie własnego warsztatu pracy; 

6) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez: 

a) właściwą troskę i zabezpieczenie powierzonych środków dydaktycznych i sprzętu szkolnego, 

b) porządkowanie pomocy i umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu po przeprowadzonych pokazach                            

i ćwiczeniach; 

7) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę między innymi poprzez:    

            a) punktualne rozpoczynanie dyżuru i ciągłą obecność w miejscu podlegającym nadzorowi; nauczyciel pod żadnym 

               pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowanie o tym fakcie dyrektora  szkoły, 

              b) aktywne pełnienie dyżuru, czyli reagowanie na wszelkie przejawy zachowań uczniów odbiegających od 

                                 przyjętych norm, w szczególności w przypadku zachowań niebezpiecznych, agresywnych, zagrażających 

                          bezpieczeństwu innych  uczniów; nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak np. przeprowadzanie 

                               rozmów z rodzicami lub wykonywanie innych czynności, które uniemożliwiają aktywne pełnienie dyżuru, 

             c)  pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów nauczycielskich,                                                                

       8) uwypuklenie w tematyce godzin wychowawczych zagadnień dotyczących bezpiecznego pobytu uczniów na terenie  

              szkoły: 

a) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród grupy uczniów, która - w relacjach rówieśniczych – nie sprzyja 

tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom, 

b) natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły lub bezpośredniego przełożonego o zdarzeniach noszących 

znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz o przejawach 

demoralizacji młodzieży, 

c) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły lub bezpośredniego przełożonego o okolicznościach 

świadczących o demoralizacji nieletniego, 

d) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, 

dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, psychiczną i słowną, agresję, używanie 

wulgarnych wyrazów i zwrotów lub wulgarnych gestów, 

e) natychmiastowe zgłoszenie dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku oraz zabezpieczenie miejsca 

wypadku, 

f) niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu w wypadku uczniowi opieki, w szczególności sprowadzenie 

fachowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy                       

i zapewnienie dalszej opieki, 

g) przestrzeganie Procedur zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole Podstawowej im. Henryka 

h)  Sienkiewicza  w Niechłoninie, 

i) bezwzględne przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz 

respektowanie prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych, 

j) wejście do sali lekcyjnej przed uczniami w celu sprawdzenia, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają 

bezpieczeństwu uczniów, 

k) nierozpoczęcie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan 

znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, 
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l) niezwłoczne przerwanie zajęć i natychmiastowe wyprowadzenie z zagrożonych miejsc uczniów powierzonych 

opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie w trakcie prowadzonych zajęć edukacyjnych, 

m) niepozostawianie uczniów podczas zajęć bez opieki, 

n) zapewnienie udzielenia pomocy uczniowi w przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia w trakcie zajęć 

lekcyjnych lub pozalekcyjnych i poinformowanie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji; chory uczeń musi 

być odebrany ze szkoły przez rodziców lub innego członka rodziny; do chwili odebrania dziecka przez 

rodziców opiekę zapewnia szkoła;  

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami i innych 

    dokumentów ustalonych przez dyrektora szkoły, 

10) przestrzeganie tajemnicy służbowej, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

12) uczestniczenie w ewaluacji wewnętrznej różnych obszarów pracy szkoły, 

13) wykorzystywanie wyników badań i ewaluacji do doskonalenia jakości własnej pracy oraz rozwoju szkoły, 

14) współpracowanie z innymi nauczycielami w celu planowania, organizacji i realizacji procesów edukacyjnych 

      oraz wprowadzania zmian przyczyniających się do rozwoju szkoły,  

15) przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

      innej działalności statutowej szkoły. 

5. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: 

1) bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece, 

2) skutki wynikające z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na prowadzonych zajęciach szkolnych, 

pozaszkolnych lub w czasie przydzielonych dyżurów, 

3) poprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków i zadań, 

4) zachowanie tajemnicy służbowej, 

5) ochronę danych osobowych, 

6) powierzone mienie, 

7) przestrzeganie przepisów prawa, w tym przepisów bhp i przeciwpożarowych, 

8) prawidłowe udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z potrzebami rozwojowymi                                   

i edukacyjnymi uczniów oraz z aktualnymi przepisami prawa 

9) wyniki nauczania oraz poziom osiągnięć edukacyjnych i postęp w tym zakresie w ramach nauczanego przedmiotu 

i oddziałów, 

10) prawidłowo opracowaną i prowadzoną dokumentację, w tym dokumentację związaną z organizacją i udzielaniem 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

6. Nauczycielowi przysługują następujące uprawnienia: 

      1) wynikające z przepisów prawa, a w szczególności prawa pracy i Karty Nauczyciela, 

1) żądanie od przełożonego jasnego określenia na piśmie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień 

wynikających z zajmowanego stanowiska, 

2) zgłaszanie wniosków oraz inicjatyw doskonalących funkcjonowanie i jakość pracy szkoły, 

3) przedstawia propozycję programu nauczania  i podręcznika, 

4) decydowanie w sprawie doboru metod nauczania, form organizacyjnych, środków dydaktycznych w planowaniu i 

organizacji procesów edukacyjnych, 

5) decydowanie o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej osiągnięć edukacyjnych,  

6) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów, 

7) wnioskowanie o zorganizowanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 71 
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym 

oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy realizacji zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:                                    

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia 

              w rodzinie  i społeczeństwie, 

       2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

       3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy 

           uczniami  a innymi członkami społeczności  szkolnej. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, podejmuje następujące działania: 

       1) stosując różnorodne metody poznaje cechy osobowościowe uczniów, ich warunki rodzinne i bytowe, 

       2) diagnozuje potrzeby i oczekiwania uczniów, 
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3) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, zapewniając prawidłowy, wszechstronny rozwój 

psychofizyczny ucznia, 

       4) ułatwia adaptację w środowisku rówieśniczym oraz pomaga w rozwiązywaniu  konfliktów z rówieśnikami, 

       5) organizuje pomoc uczniom mającym niepowodzenia szkolne spowodowane trudnościami w nauce lub trudną 

           sytuacją  rodzinną, 

       6) wdraża wychowanków do współpracy i współdziałania w realizacji wspólnie zaplanowanych zadań, 

       7) rozwija pozytywną motywację do nauki i prezentuje efektywne techniki uczenia się, 

       8) kształtuje właściwe postawy społeczne i etyczne wychowanków, 

       9) opracowuje i realizuje we współpracy z rodzicami plan pracy wychowawcy klasy, 

     10) opracowuje i realizuje  we współpracy z rodzicami plan działań profilaktycznych klasy, 

     11) zapoznaje uczniów z planem ewakuacji i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

     12) zapoznaje uczniów z zasadami zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz z sygnałami alarmowymi   na wypadek                          

          zagrożenia, 

     13) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami, 

              a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

              b) ustala treści i formy zajęć godzin z wychowawcą,   

            c) systematycznie współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

             działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka1 (dotyczy 

          to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów  z trudnościami w nauce, niepowodzeniami   szkolnymi  

         oraz niepełnosprawnościami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne), 

     14) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

          a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

  b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci                                  

i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

         c) włączenia rodziców w sprawy oddziału i szkoły; 

     15) współpracuje ze  specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc  w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, 

           także zdrowotnych oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania uczniom pomocy 

           psychologiczno – pedagogicznej określają odrębne przepisy; 

     16) ustala ocenę zachowania wychowanków, 

     17) prowadzi następującą dokumentację: 

a) plan pracy wychowawczo - profilaktycznej klasy, 

b) gromadzi materiały potwierdzające jego pracę wychowawczo – opiekuńczą   z zespołem klasowym, 

c) dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek                         

i instytucji edukacyjno - oświatowych poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach, konsultacjach itp. 

8. Obowiązki wychowawcy powierza nauczycielowi dyrektor szkoły. 

 

§ 72 

 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) gromadzenie zbiorów bibliotecznych zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, 

2) ewidencja i opracowanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) gromadzenie i ewidencjonowanie podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji celowej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, 

4) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem podręcznikami i materiałami edukacyjnymi, których zakupu 

dokonano z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

5) selekcjonowanie zbiorów, 

6) konserwacja zbiorów, 

7) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów, 

8) prowadzenie dokumentacji pracy, 

9) przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa, 

10)  prowadzenie dokumentacji bibliotecznej oraz prac związanych z planowaniem  i sprawozdawczością, 

11) udostępnianie zbiorów w formie wypożyczeń indywidualnych i wypożyczeń do pracowni przedmiotowych oraz 

udostępniania na miejscu zbiorów na różnych nośnikach, 

12) pogłębianie u uczniów nawyku czytania, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych                     

z nauką oraz ich indywidualnymi zainteresowaniami, 

13) udział w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, 

14)  upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów i rodziców, 
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15) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

16)  prowadzenie edukacji medialnej i wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów, 

17)  promowanie wartości edukacji w społeczności lokalnej, 

18)  prowadzenie działań kształtujących postawę uczenia się przez całe życie,  

19)  współpraca z nauczycielami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego 

wyszukiwania, selekcjonowania, krytycznego analizowania i wykorzystywania informacji, 

20)  uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

21)  współpraca z innymi bibliotekami. 

§ 73 

 

1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego służy wspieraniu uczniów w dokonywaniu świadomego 

wyboru własnej drogi edukacji i konkretnego profilu kształcenia. Obejmuje działania udzielające uczniom 

profesjonalnej pomocy zwiększającej trafność podejmowanych przez nich decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa obejmuje: 
     1) zadania doradcy zawodowego: 

a) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 

b) koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę, 

c) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu 

    doradztwa zawodowego, 

d) opracowanie indywidualnej diagnozy edukacyjno - zawodowej, 

e) prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

    kariery edukacyjnej i podjęcia roli zawodowej; 

     2)  zadania rady pedagogicznej: 

a) stworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 

b) określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły, 

c) realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej; 

3) bezpośrednią pracę z uczniami: 

a) cykl zajęć poświęconych „poznawaniu siebie”, 

b) poznawanie zawodów i szkół – tworzenie bazy informacji edukacyjno - zawodowej we współpracy  z 

    nauczycielami informatyki, 

c) poznawanie cech psychofizycznych predysponujących do wykonywania określonych zawodów; 

4) pracę z rodzicami: 

a) prezentowanie założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów, 

b) wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci, 

c) przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego, 

d) kierowanie rodziców w sprawach trudnych do specjalistów: lekarzy, doradców zawodowych  w poradni 

psychologiczno- pedagogicznej i w powiatowym urzędzie pracy. 

4. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla szkoły 

podstawowej, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

7) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, 

ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów 

i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym 

i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów 

niedostosowanych społecznie, programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

8) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 
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9) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-

informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami, 

10) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności                      

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.  

 

 

§ 74 
1. W szkole działa wolontariat. 

2. Wolontariat rozwija wśród uczniów postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnien. Stwarza 

okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania swiata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w 

szukaniu pożytecznej formy spedzania czasu wolnego. 

3. Wolontariusze kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka, niosą bezinteresowna pomoc, służą 

potrzebującym. 

4. Cele wolontariatu: 

              1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie, 

              2) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

              3) kształtowanie postaw prospołecznych, 

              4) rozwijanie empatii, zrozumienia, 

              5) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

              6) kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 

              7) wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego, 

              8) angażownie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem, 

              9) kształtowanie umiejęttności działania zespołowego, 

             10) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, 

             11) dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, 

             12) rozwijanie zainteresowań, 

             13) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach, 

14) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 
 

§ 75 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Klasowy  Zespół Nauczycielski. 

2. Pracą Klasowego  Zespołu Nauczycielskiego kieruje wychowawca oddziału. 

3. Klasowe  Zespoły Nauczycielskie działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez radę pedagogiczną, który określa 

w szczególności tryb pracy zespołu i jego zadania. Do głównych zadań zespołu należy: ustalenie zestawu programów 

nauczania dla danego oddziału i jego modyfikowanie w miarę potrzeb; współpraca w planowaniu, organizowaniu, 

realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się; monitorowanie osiągnięć 

każdego ucznia i oddziału oraz postępów w tym zakresie; dostosowanie procesu edukacji do możliwości i potrzeb 

oddziału; wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych; współpraca nauczycieli w celu 

umożliwienia każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu i wszechstronnego rozwoju zgodnie z jego indywidualnymi 

predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi;  planowanie i 

udzielanie uczniom danego oddziału pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalanie form oraz okresu 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej; podejmowanie działań zapobiegających 

niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; doskonalenie metod i formy współpracy; 

wspólne podejmowanie decyzji dotyczące wprowadzania zmian w oddziale dotyczących procesów edukacyjnych 

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie). 

4. Dyrektor Szkoły tworzy zespoły przedmiotowe, zespoły międzyprzedmiotowe, zespół wychowawczo - profilaktyczny,  

zespół ewaluacji i inne zespoły problemowo – zadaniowe w zależności od potrzeb szkoły. 

5. Do zadań zespołów nauczycielskich należy w szczególności: 

1)  zespoły przedmiotowe – wnioskują o dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania, który musi być 

dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki 

dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne 

uczniów;  podejmują decyzję o  wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów edukacyjnych w procesie 

kształcenia; przedstawiają dyrektorowi szkoły wybrane podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć edukacyjnych,  

     konstruują narzędzia pomiaru do wewnętrznych badań osiągnięć  edukacyjnych uczniów, monitorują realizację treści 

podstawy programowej i realizowanych programów nauczania, realizują przedsięwzięcia pozalekcyjne takie jak: 

projekty, konkursy, wycieczki; 
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2) zespoły międzyprzedmiotowe - podejmują działania na rzecz integrowania treści międzyprzedmiotowych,  

konstruują narzędzia pomiaru do badań osiągnięć edukacyjnych uczniów, realizują projekty i programy edukacyjne 

doskonalące u uczniów umiejętności ponadprzedmiotowe, 

3) zespół wychowawczo – profilaktyczny  – współpracuje z Radą Rodziców w opracowania szkolnego programu 

wychowawczo - profilktycznego i monitoruje jego realizację, dostosowuje działania wychowawcze do potrzeb 

uczniów i środowiska oraz ocenia efekty podejmowanych przez szkołę działań wychowawczych, inicjuje działania 

antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły, dobiera programy profilaktyczne do zdiagnozowanych 

potrzeb uczniów oraz współpracuje z ośrodkami, instytucjami i organizacjami w celu niwelowania niepożądanych 

postaw uczniów, ocenia efekty podejmowanych przez szkołę działań profilaktycznych, 

4) zespół ds. dydaktyki - przeprowadza wewnętrzne badania osiągnięć  edukacyjnych uczniów oraz egzaminy próbne, 

analizuje wyniki sprawdzianu, analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których 

nauczyciele podejmują działania służące podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych i rozwojowi uczniów, 

monitorują i analizują , a w razie potrzeby modyfikują podejmowane działania,   

5) zespół ds. ewaluacji – bada, analizuje i ocenia jakość osiąganych wyników w  działalności dydaktyczno – 

wychowawczo - opiekuńczej szkoły, dokonuje oceny efektywności kształcenia i działań wychowawczo – 

opiekuńczych, przeprowadza ewaluację wewnętrzną w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotne dla 

jej działalności lub w odniesieniu do wymagań Ministra Edukacji Narodowej wobec szkół i wykorzystuje jej wyniki 

do doskonalenia jakości pracy i rozwoju szkoły, analizuje wyniki ewaluacji zewnętrznej oraz formułuje wnioski                    

i rekomendacje do podnoszenia jakości pracy i planowania rozwoju szkoły, 

6) zespół ds. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – monitoruje prawidłowość i efektywność realizacji 

„Procedur organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 

Niechłoninie”, monitoruje konstruowanie i realizację Indywidulanych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych, 

monitoruje konstruowanie planów wynikowych  i dostosowanie wewnątrzszkolnych oraz przedmiotowych zasad 

oceniania do potrzeb edukacyjnych uczniów, wspiera nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, koordynuje organizację i udzielanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szkole, 

7) inne zespoły problemowo – zadaniowe -  planują i realizują przedsięwzięcia wynikające z  aktualnych potrzeb 

społeczności szkolnej i bieżących zadań szkoły. 

6. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 

7. Zespoły nauczycielskie działają na podstawie opracowanych do końca września każdego roku szkolnego planów pracy, 

z których dwa razy w roku szkolnym składają sprawozdanie. 

8. Plany pracy zespołów nauczycielskich muszą zawierać zadania zmierzające do realizacji zadań określonych w Statucie 

Szkoły, Koncepcji Pracy Szkoły  oraz w innych dokumentach szkoły z uwzględnieniem aktualnych potrzeb szkoły. 

 

§ 76 

 

1. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych. 

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy  szczególności: 

   1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 

   2) wykonywanie powierzonych zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 

   3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących 

    się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania, 

   4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

   5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz 

    współpracownikami, 

   6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 

   7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

   8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego, 

   9) złożenie oświadczenie przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności 

     gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.                                                                                                                                

3. Do zadań pracowników obsługi szkoły związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły  należą w 

    szczególności: 

1) natychmiastowe informowanie dyrektora szkoły lub bezpośredniego przełożonego o wszelkich zauważonych  

zagrożeniach, 

2) wspomaganie nauczycieli dyżurujących  w czasie przerw w wyznaczonych  miejscach i zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom, 

3) kontrolowanie wejścia osób postronnych do budynku i wyjścia z budynku szkoły, 

4) zgłaszanie dyrektorowi lub nauczycielowi dyżurującemu pobytu  na terenie szkoły osób nieupoważnionych, które nie 

chcą opuścić budynku. 
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4. Szczegółowe obowiązki i zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Pracy oraz Karty 

    stanowiskowe pracowników. 

5. Przyjęcie szczegółowego zakresu zadań na danym stanowisku pracownik zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym 

    podpisem. 

§ 77 

 

1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole niż trwają ich planowane zajęcia szkolne  (ze względu na czas 

     pracy rodziców, dojazd do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom właściwej opieki) 

     zorganizowana jest świetlica,która stanowi integralną część szkoły.  

2.  Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo opiekuńczej działalności szkoły. 

3. Wychowankowie świetlicy zobowiązani są do systematycznego udziału w zajęciach oraz przestrzegania Regulaminu  

    Świetlicy Szkolnej. 

4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

5. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, a 

    także rozwój zainteresowań, uzdolnieńi umiejętności. Na zajęciach świetlicowych kształtowane są umiejętności 

    współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, umiejętności nawiązywania kontaktów, przestrzegania przyjętych 

    zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. 

6. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor zespołu, uwzględniając potrzeby szkoły i rodziców w każdym roku szkolnym.  

7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły, dbając o bezpieczeństwo 

    powierzonych im dzieci. 

8.W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: sportowo - rekreacyjne, plastyczno - techniczne, dydaktyczne, muzyczne, 

   czytelnicze, relaksacyjne, pogadanki na różne tematy. Dzieci mają również czas na zabawy własne. Uczniowie rozwijają 

   swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, wysławiania i właściwego spędzania czasu wolnego. Na 

   zajęciach plastyczno - technicznych przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe. 

 

 

XI.  UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 78 
 

1. Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci, które podlegają obowiązkowi szkolnemu na podstawie ustawy Prawo  

    oświatowe tj. 

    1) dzieci kończące 7 lat w danym roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, 

    2) na wniosek rodziców, dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. 

2. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa do 18 roku życia. 

3. Nauka w szkole jest obowiązkowa i trwa osiem lat. 

4. Uczeń, na wniosek rodziców, może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą.  

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, rodzice zobowiązani są dołączyć: 

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej 

kształcenia ogólnego na etapie szkoły podstawowej; 

3) pisemne zobowiązanie rodziców o przystępowaniu ucznia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których 

mowa w § 33, z przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania. 

6.  Na spełnienie obowiązku szkolnego przez ucznia poza szkołą zezwala, w formie decyzji, Dyrektor Szkoły.  

7. Zezwolenie na  spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą może być wydane w dowolnym czasie. 

8. Zasadę przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa § 33. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny 

    poza szkołą nie wystawia się oceny zachowania.  

9. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo  promocyjne lub ukończenia szkoły, po 

     uzyskaniu pozytywnych ocen z  rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

10. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania 

     ucznia, wspierających rozwój ucznia, dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych w szkole, na 

     warunkach ustalonych z dyrektorem szkoły. 

11. Dyrektor szkoły może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na wniosek rodziców lub w 

      przypadku nieprzystąpienia ucznia z przyczyn nieusprawiedliwionych do egzaminów klasyfikacyjnych wskazanych w 

     danym roku szkolnym lub niezdaniu rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

12.W uzasadnionych przypadkach uczeń, który ukończył 18 lat i nie jest objęty obowiązkiem szkolnym, może być 

   skreślony w każdym czasie z listy uczniów, jeżeli udzielona pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz inne działania 

   wspierające go w przezwyciężeniu trudności nie odnoszą zadowalających skutków, w szczególności gdy: 

1) notorycznie nie przestrzega postanowień statutu szkoły i obowiązujących regulaminów, a przede wszystkim: 
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a) jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) świadomie narusza godność osobistą członków społeczności szkolnej, 

c) rozprowadza lub zażywa środki odurzające, 

d) pije alkohol lub przebywa w szkole w stanie nietrzeźwym,  

e) dopuszcza się fałszowania dokumentów,  

f) notorycznie i świadomie niszczy mienie szkoły,  

g) dopuszcza się cyberprzemocy, 

h) popełnił czyny karalne w świetle Kodeksu Karnego; 

2) w sposób świadomy lekceważy obowiązki ucznia, głównie gdy: 

a) liczba nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 50% wszystkich zajęć (w okresie  krótszym niż jeden 

miesiąc), 

b) otrzymał ponad 50% ocen niedostatecznych na półrocze lub na koniec roku szkolnego, 

c) jest nieklasyfikowany z trzech i więcej przedmiotów, 

d) trzeci raz nie uzyskał promocji z tej samej klasy, 

e) otrzymał naganne zachowanie na półrocze lub koniec roku szkolnego. 

13. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego -  

     drogą decyzji administracyjnej dyrektora szkoły. O zamiarze skreślenia z listy uczniów  należy powiadomić ucznia 

     pełnoletniego listem poleconym co najmniej tydzień przed zebraniem rady pedagogicznej. O decyzji skreślenia z listy 

     uczniów należy powiadomić ucznia pełnoletniego listem poleconym. Uczeń ma prawo wnieść odwołanie do organu 

     prowadzącego szkołę w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. 

14. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły 

     przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

15. Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 5,  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 

 

XII.  WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 

§ 79 
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

   kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a w przypadku dzieci 

   posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku  

   kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat”. 

2. W wyjątkowych sytuacjach do przedszkola może być przyjęte dziecko 2,5 -letnie. 

3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza 

   przedszkolem poprzez: 

  1) realizację przez nauczycieli zadań wynikających z jego obowiązków; 

  a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim  

      udziale nauczyciela, 

  b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu) dzieci spędzają na placu zabaw, 

      na boisku  itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace  

      gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 

  c) co najmniej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu   

      wychowania przedszkolnego, 

  d) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:  dowolnie wybranych przez nauczyciela 

     czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze,  samoobsługowe, organizacyjne), 

     pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. 

   2) różnorodność zajęć w każdym dniu; 

   3) przestrzeganie liczebności grup; 

   4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

   5) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem  

      drogowym; 

   6) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych; 

   7) wyposażenie przedszkola w apteczkę zaopatrzoną w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i informację o 

       osobach upoważnionych do udzielania tej pomocy; 

  8) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych; 

  9)zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem  

     przedszkola; 

10) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 
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           1)   dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych  opiekunów lub 

              upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

       2)   rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze 

             dziecka z przedszkola ze wskazaniem osób upoważnionych do odbioru oraz uaktualniania go w razie potrzeby, 

       3)  dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do 

            odbioru dziecka, jeśli jej nie zna, 

       4)  dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom  

            pełnego bezpieczeństwa, 

       5)  za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno -opiekuńczych i 

            opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie, 

       6)  zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne 

            przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, 

       7)  rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali i powierzyć je opiece nauczyciela, 

       8)  nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, dlatego rodzice osobiście 

            powierzają mu dziecko, 

       9)  podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.30 - 13.30, dlatego dzieci należy przyprowadzać do 

            przedszkola najpóźniej do godziny 8.30., 

      10) rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. 

      11) Obowiązkiem nauczycieli jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę 

            upoważnioną. 

12) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), 

13)  należy pilnie skontaktować się z rodzicami; jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel 

powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów,  

       14) w ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji. 

 

XIII.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW/DZIECI 

 

 

§  80 
1. Każdy uczeń/dziecko ma prawo do: 

1) poszanowania własnej godności, mienia i własności, 

2) życzliwego i podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników szkoły, 

3) wolności słowa, myśli, sumienia, wyznania, opinii, 

4) swobodnego wyrażania własnych poglądów i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych, 

5) swobodnego poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji, 

6) poszanowania i ochrony swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji, 

7) nauki na zasadzie równych szans edukacyjnych, 

8) znajomości wewnątrzszkolnych zasad oceniania i przedmiotowych zasad oceniania, 

9) jawnej, uzasadnionej  i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

10) informacji o postępach w nauce i o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

11) wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

12) wszechstronnego rozwijania własnej osobowości, talentów oraz zdolności zgodnie z potrzebami rozwojowymi            

      i możliwościami psychofizycznymi, 

13) wypoczynku i czasu wolnego,  

14) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, organizacjach i klubach uczniowskich oraz do 

      nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym, artystycznym i sportowym szkoły, 

15) reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami 

               i umiejętnościami, 

16) informacji oraz poradnictwa edukacyjno - zawodowego, 

17) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych 

     do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 

     nauczania, 

18) uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania, 

19) ochrony przed agresją, przemocą fizyczną lub psychiczną, demoralizacją oraz uzależnieniami, 

20) uczestniczenia w demokratycznych wyborach do samorządu uczniowskiego oraz do samorządu klasowego, 

21) wyboru w tajnym głosowaniu opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

22) otrzymania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb rozwojowych                      

      i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 
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2. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub rodzice ucznia mogą złożyć skargę do dyrektora szkoły.  

I. Tryb składania skarg  

1) Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, wychowawca  oraz instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne 

    w ciągu 7 dni od daty zajścia zdarzenia. Po tym terminie skargi nie będą przyjmowane. 

2) Skargi są adresowane do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres zgłaszającego 

    oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

3) Skargi winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej lub w formie ustnej wychowawcy 

   bądź innemu pracownikowi pedagogicznemu szkoły, który jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o 

   zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. 

      4) Skargi anonimowe nie będą przyjmowane. 

       II. Tryb rozpatrywania skarg  

1) Rozpatrywanie skarg następuje w ciągu 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych 

  przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób 

  zainteresowanych. 

2) Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi 

 szkoły. Może też powołać komisję w składzie: dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel – jako 

 przewodniczący, przedstawiciel rady pedagogicznej wyznaczony przez nauczycieli, przedstawiciel Rady 

      Rodziców wyznaczony przez Prezydium Rady Rodziców, przedstawiciel samorządu uczniowskiego wyznaczony 

       przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego. 

3) W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia 

pisemnych dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że 

nieusunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozstrzygnięcia. 

4)  Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały i prowadzona jest dokumentacja. 

            5)   Dyrektor szkoły musi być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie przez  

       przewodniczącego komisji . 

            6)   Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygnięcia skargi, podjętych 

        środkach i działaniach oraz trybie odwoływania się od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty wydania 

       decyzji. 

           7)   Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji, czyli do organu 

     prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
3. Uczeń ma obowiązek: 

1) zdobywać wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,  
2) systematycznie przygotowywać się do zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, w tym do zajęć wynikających z 

organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
3) przestrzegać postanowień Statutu Szkoły i innych dokumentów szkoły, 
4) przestrzegać uchwał organów szkoły oraz zarządzeń dyrektora szkoły, 
5) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia edukacyjne, w tym zajęcia wynikające z organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 
6) brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych wynikających z organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, przestrzegać ustalonych zasad i porządku podczas lekcji,  
7) uzupełniać braki wynikające z nieobecności, 
8) przedstawić w określonym terminie (7 dni) pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 

w formie: 
a) zaświadczenia lekarskiego, 
b) podpisanego własnoręcznie oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie 
   nieobecności z podaniem dokładnej daty absencji, 

9) dostarczyć wychowawcy pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z poszczególnych zajęć edukacyjnych; 
zwolnienia z lekcji może udzielić nauczyciel przedmiotu, wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły, 

10) szanować godność, dobre imię oraz własność wszystkich członków społeczności szkolnej, 
11) stosować zasady kultury i współżycia społecznego wobec kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 
12) postępować wobec innych w duchu tolerancji, życzliwości, zrozumienia, szacunku i koleżeństwa, 
13) szanować poglądy i przekonania innych osób, 
14) szanować symbole narodowe i symbole szkoły, 
15) kultywować i wzbogacać tradycje szkoły, 
16) godnie reprezentować szkołę, 
17) dbać o czystość mowy ojczystej i kulturę języka, 
18) dbać o ład i porządek oraz wspólne mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, 
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19) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, 
20) chronić własne życie i zdrowie oraz przestrzega zasad zdrowego stylu życia, 
21) przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia innych oraz promować zdrowy styl życia, 
22) respektuje uzgodnione zasady postępowania i współżycia w szkole oraz normy społeczne, 
23) przestrzegać zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły: 

a)  codzienny strój ucznia powinien być czysty, estetyczny, skromny, osłaniający części ciała i bieliznę osobistą, 
stonowany kolorystycznie, bez nadruków i naszywek o nieprzyzwoitej lub prowokacyjnej tematyce oraz  
bez nakryć głowy, 

b) noszona biżuteria powinna być skromna i bezpieczna, 
c) fryzury muszą odpowiadać zasadom higieny, 
d) podczas ważnych uroczystości szkolnych uczniów szkoły obowiązuje strój galowy: 

  - strój galowy chłopców:  biała koszula i czarne lub granatowe spodnie, marynarka albo sweter , 

  - strój galowy dziewcząt:  biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica albo spodnie;  
24) przestrzegać ustalonych w regulaminie szkoły warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, a w szczególności całkowitego zakazu używania telefonów 
komórkowych, aparatów cyfrowych oraz innych urządzeń audio/video podczas trwania zajęć lekcyjnych oraz 
pozalekcyjnych. W przypadku złamania zakazu w/w sprzęt zostaje skonfiskowany przez nauczyciela                                
i w obecności ucznia lub gospodarza klasy przekazany do dyrektora szkoły. Po odbiór urządzeń zgłaszają się 
osobiście rodzice ucznia; 

25) kulturalnego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.  
4. Dokładne zasady zachowania uczniów wobec nauczycieli oraz innych pracowników szkoły i pozostałych uczniów 
określa Regulamin Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie. 
 

 
XIV.  NAGRODY I KARY 

 

§  81 

 

 
1. Za szczególne  osiągnięcia oraz wzorową/bardzo dobrą i aktywną postawę uczeń może otrzymać następujące 

 wyróżnienia i nagrody: 
1) pochwałę wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy , 
2) pochwałę opiekuna organizacji szkolnej lub stowarzyszenia na forum członków organizacji lub stowarzyszenia 
     bądź wobec społeczności szkolnej, 
3) pochwałę dyrektora szkoły na forum  szkoły, 
4) list pochwalny dyrektora szkoły skierowany do ucznia, 
5) list gratulacyjny dyrektora szkoły skierowany do rodziców, 
6) absolwent szkoły może  otrzymać statuetkę  „Złoty absolwent” i wpis do „Złotej Księgi”, jeżeli ukończył szkołę ze 
    średnią ocen z przedmiotów co najmniej 5,0 (najniższa ocena na świadectwie to „dobry”) oraz co najmniej bardzo   
dobrą oceną  zachowania i uzyskał łącznie co najmniej 75% z wszystkich zakresów sprawdzianu po szkole 
podstawowej, 
7) nagrody rzeczowe przyznawane uczniom lub grupie uczniów, 
8) stypendia naukowe. 

2. Kryteria i sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określa rada pedagogiczna, powiadamiając o nich na bieżąco  
     uczniów oraz ich rodziców. 
3. Rada pedagogiczna szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskiwania. 
4. Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie.                              

   O przyznanej nagrodzie   rodzice ucznia informowani są na najbliższym zebraniu klasowym rodziców lub podczas 

    uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                    

5. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary: 
3) pisemne upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu, 
4) pisemna informacja wychowawcy lub innego nauczyciela w zeszycie „Informacje o zachowaniu i działaniach 

uczniów” dotycząca postaw, zachowania i/lub działania ucznia, 
5) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców, 
6) w przypadku zachowania zagrażającemu bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych osób czasowe pozbawienie 

przez wychowawcę możliwości uczestniczenia w imprezach szkolnych i pozaszkolnych: np.   wycieczka, wyjście 
do kina, udział w dyskotece, konkursie bądź zawodach sportowych - po  zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

7) w przypadku zachowania zagrażającemu bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych osób czasowe pozbawienie 
przez dyrektora szkoły prawa do reprezentowania szkoły w imprezach szkolnych i międzyszkolnych oraz  
pełnienia funkcji szkolnych, 

8) na wniosek dyrektora szkoły przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty w przypadku:  
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a) narażenia życia kolegów, nauczycieli i innych osób,  
b) szczególnie brutalnego i wulgarnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych   pracowników szkoły, 
c) wciągania kolegów w różne formy uzależnień, 
d) świadomej demoralizacji kolegów, 
e) innych poważnych przejawów patologii społecznej,  
f) poważnego zakłócenia toku zajęć, 
g) powtarzającej się dewastacji mienia szkoły, 
h) wyczerpania wszystkich kar regulaminowych przewidzianych w Statucie Szkoły, 
i) wniosek o którym mowa w pkt. 6) następuje po podjęciu uchwały przez  radę pedagogiczną;  

9) stosowane kary muszą być jasno określone i współmierne do przewinienia, stosowane w trybie  określonym w 

statucie; w przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie szkoły dyrektor szkoły uchyla nałożoną karę.    
6. Przy zastosowaniu kary należy wziąć pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, stopień i rodzaj naruszonych 
   obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków, 
   zachowanie ucznia po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

    7. Uczeń za jedno przewinienie może otrzymać tylko jedną karę. Możliwe jest łączne wymierzenie kilku kar za kilka 
        przewinień. 
    8. Za przewinienie popełnione przez grupę uczniów, takie jak np. zbiorowa ucieczka z lekcji, kara może być nałożona na  
        całą grupę. 
    9. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
  10. Kara może być zastosowana wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 
  11. O zastosowanej wobec ucznia karze wychowawca klasy powiadamia niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia nie 
        później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zastosowania kary. Pisemne zawiadomienie o ukaraniu poza opisem 
        popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia 
        odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia. 
  12. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po pół roku nienagannego 
        zachowania. 

    13. Uczniowi przysługuje odwołanie od kary: 
1) nałożonej przez nauczyciela przedmiotu do wychowawcy klasy, a nałożonej przez wychowawcę  klasy lub 

opiekuna organizacji uczniowskiej do dyrektora szkoły, 

2) nałożonej przez dyrektora szkoły do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.  
     14. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny ma prawo w formie pisemnej odwołać się od nałożonej kary  w terminie 14 

         dni od wymierzenia kary.  
    15. Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu i rozmowę z zainteresowaną osobą lub 
         powierza wyjaśnienie powołanemu zespołowi w składzie: dyrektor szkoły jako przewodniczący, przedstawiciel rady 
         pedagogicznej wyznaczony przez nauczycieli, przedstawiciel Rady Rodziców wyznaczony przez Prezydium Rady 
        Rodziców, przedstawiciel samorządu uczniowskiego wyznaczony przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego.  
  16. Dyrektor lub zespół może karę utrzymać, anulować lub zmienić, jeżeli uzna, że jest ona niewspółmierna do 
       przewinienia. Dyrektor lub powołany przez dyrektora zespół wydaje decyzję na piśmie w terminie 14 dni od złożenia 
       odwołania od kary. Decyzja dyrektora lub powołanego przez dyrektora zespołu jest ostateczna.                                             
  17.Od decyzji dyrektora lub zespołu uczeń/rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się do organu prowadzącego lub  
      nadzorującego. 
   18. Rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami: 

1) tryb rozstrzygania sporów między uczniami i nauczycielami: 
         2) w przypadku zaistnienia sporów pomiędzy uczniami rozstrzyga je samorząd uczniowski i opiekun samorządu 
            uczniowskiego lub  wychowawca klasy; spór zgłaszają uczniowie lub rodzice uczniów  do wychowawcy klasy, 
        3) spory w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pomiędzy nauczycielem przedmiotu, a uczniem 

            rozstrzyga wychowawca klasy lub dyrektor szkoły; spory może zgłaszać samorząd uczniowski, opiekun   

            samorządu uczniowskiego, rodzice do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły, 

       4) spory pomiędzy wychowawcą klasy, a uczniem rozstrzyga dyrektor szkoły; spór zgłasza opiekun samorządu   

            uczniowskiego, rodzice, władze oświatowe  do dyrektora szkoły, 

       5) spory rozstrzygane będą z udziałem wszystkich zainteresowanych stron na zasadach negocjacji, porozumienia 

   i wzajemnego poszanowania, 

       6) w rozstrzyganiu sporów może brać udział przedstawiciel rady rodziców, 

       7) w sprawach spornych prowadzi się mediacje na terenie szkoły, aż do rozwiązania konfliktu, 

       8) mediatorem może być dyrektor w konfliktach między: 

          a) uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu, 

          b) uczniem i nauczycielem lub wychowawcą, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do  rozwiązania  

               konfliktu. 
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§  82 

1. Warunki pobytu uczniów w szkole: 

1) uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych,  

2) ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się im wychodzenia w czasie przerw poza teren szkoły, 

3) uczniowie obowiązani są do zachowania w szkole czystości, ładu i porządku, 

4) w czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych – zachowania uczniów nie mogą stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych; jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne 

umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu, 

5) w budynku szkolnym przy przechodzeniu przez  piętro  obowiązuje ruch prawostronny, 

6) zabrania się uczniom gromadzenia w pobliżu drzwi wejściowych do budynku, co powoduje tarasowanie ruchu                         

i stwarza zagrożenie wypadkiem – uczniowie opuszczają budynek lub wchodzą do niego  z zachowaniem pełnego 

bezpieczeństwa, 

7) działania nauczycieli – wychowawców oddziałów, w tym nauczycieli dyżurujących skoncentrowane są na 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w  czasie zajęć edukacyjnych i przerw w zajęciach, 

8) sale lekcyjne w czasie przerw są zamknięte, 

9) ubrania wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni, 

10) w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych nauczyciel 

prowadzący zajęcia, wychowawca klasy lub pielęgniarka szkolna informują rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji; 

chory uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodziców; do chwili odebrania dziecka przez rodziców opiekę 

uczniowi zapewnia szkoła. 

 

 

XV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§  83 

 

1. Szkoła używa pieczęcie urzędowe: 

 

    1) Podłużną: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie 

                                Niechłonin 92, 13 – 206 Płośnica  

                                tel./fax 23 696 92 13 

                                Regon 001157353, NIP 571-171-20-97 
 
     2) Okrągłą dużą i małą: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie 

 

2. Szkoła  używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci. 

 

§  84 

 

1. Szkoła posiada własny sztandar, patrona oraz ceremoniał. 

2. Szczegółowe działania określające ceremoniał szkoły oraz zadania związane z patronem, Henrykiem Sienkiewiczem są 

    określone w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym. 

 

 

§  85 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 

 

§  86 

 

1. Statut szkoły został opracowany na podstawie ustawy Prawo oświatowe  i wydanych na jej podstawie przepisów 

    wykonawczych. 
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§  87 

 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników 

    administracji i obsługi. 

 

§  88 

 

1. W przypadku wprowadzenia zmiany do treści statutu – zostaje opracowany nowy jednolity tekst statutu. 

2. Tryb wprowadzania przepisów szczegółowych:       

      1) przepisy szczegółowe oraz ich zmiany  wprowadzane są w życie zarządzeniem dyrektora szkoły, 

      2) zarządzenia dyrektora szkoły ogłasza się na tablicy informacyjnej i/lub na zebraniu rady pedagogicznej oraz 

          zebraniu pracowników administracji i obsługi, 

      3) pracownicy szkoły są zobowiązani zapoznać się z zarządzeniem dyrektora szkoły ogłoszonym na tablicy 

           informacyjnej. 

 

                                                                     

 

                                  

 

 

 

 
                                                                                                      ……………………………………….. 

                                                                                                                         Podpis dyrektora szkoły 
 

 

 
 

 

projekt Statutu został zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski na zebraniu w dniu 20.11.2017r.  i Radę Rodziców na 

zebraniu w dniu 15.11.2017r.  

 

                                                                

Statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie  przyjęto Uchwałą Nr 11/2017/2018 na zebraniu 

Rady Pedagogicznej w dniu 23.11.2017r. (Protokół Nr 05/2017/2018)        

                                                                

             


