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Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);
4) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami);
5) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649);
7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego w sprawie podstaw
programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. ,
poz.356);
8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, ze zm.);
9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1534);
10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2017r. , poz. 1646);
11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
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niepełnosprawnych,

niedostosowanych

społecznie

i

zagrożonych

niedostosowaniem

społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578);
12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego

obowiązkowego

rocznego

przygotowania

przedszkolnego

dzieci

i

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616);
13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.);
14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.
U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.), 15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz.
1591).
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ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Ustalona nazwa szkoły jest

używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy
Szkoła posiada pieczęć: Szkoła Podstawowa w Zaborowie, 09-162 Nacpolsk, tel.(23)
6632052, NIP 5671589850, Regon 001157956.
2.

Siedziba szkoły: budynek szkoły, posesja we wsi Zaborowo.

3.

Obwód szkoły: Zaborowo, Kozarzewo, Sosenkowo od numeru 1 do numeru 9

włącznie.
4.

Na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, organ

prowadzący może nadać szkole imię.
5.

Organ

prowadzący

szkołę:

Gmina

Naruszewo,

Naruszewo

19A,

09-152 Naruszewo.
6.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą: Mazowiecki Kurator Oświaty.

7.

Czas cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych

planów nauczania, trwa 8 lat.
8.

Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej uprawnia do podjęcia nauki w szkole

ponadpodstawowej.
9.

Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Naruszewo.

10. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z póz.
zmianami) dla jednostek budżetowych.
11. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych.
12. Obsługa finansowo-księgowa szkoły znajduje się w ZOPO w Naruszewie.
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13. Za całość pracy w szkole odpowiada dyrektor szkoły.
14. W

strukturze

organizacyjnej

szkoły

funkcjonuje

oddział

wychowania

przedszkolnego - uczęszczają do niego dzieci 5-cio i 6-cioletnie.
15. Nauczycielem oddziału jest pracownik szkoły podstawowej.

§2
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Zaborowie;
2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Naruszewo;
3) organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora
Oświaty;
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie;
5) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono dany
oddział w szkole;
6) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego szkoły;
7) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej
w Zaborowie;
8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
9) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w
Zaborowie;
10) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;
11) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej w Zaborowie;
12) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169);
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13) ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r.
prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
14) statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej w Zaborowie;
15) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe
zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych
i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, który powinien posiadać
uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczoprofilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z
wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań
edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;
16) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to 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;
17) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
18) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a
zakupiony z dotacji docelowej;
19) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający
podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub
elektroniczną;
20) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów
służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;
21) ocenach negatywnych – należy przez to rozumieć oceny wyłącznie oceny niedostateczne;
22) ocenach pozytywnych – należy przez to rozumieć wszystkie oceny wyższe niż oceny
niedostateczne;
23) dzienniku lekcyjnym – należy przez to rozumieć elektroniczną postać dziennika;
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24) oddziale przedszkolnym/przedszkolu – należy przez to rozumieć roczne przygotowanie
przedszkolne organizowane w szkole;
25) Karcie nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.;
26) GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie;
27) ZOPO – należy przez to rozumieć Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie
Naruszewo.

§3
1. Organ prowadzący szkołę, o którym mowa w § 1 ust.5, odpowiada za jej działalność.
2. Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności:
1)

zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;

2)

wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, przeprowadzania
egzaminu ośmioklasisty oraz wykonywania innych zadań statutowych.
3.

Do kompetencji organu prowadzącego szkołę należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością szkoły w zakresie:
a) spraw finansowych i administracyjnych,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów,
c) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły;
o

podstawowych

rozwiązaniach

programowych,

metodycznych

2)

decydowanie

i

organizacyjnych, wyrażających specyfikę i gwarantujących praktyczną realizację

statutowych zadań szkoły;
3) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora szkoły w sprawach uczniowskich i
pracowniczych;
4) nadawanie szkole statutu oraz dokonywanie jego zmiany.
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ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz
uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze
profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o
przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące
cele:
1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego
wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych,
posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą,
zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania
przekazywanych

treści,

przygotowuje

do

podejmowania

zadań

wymagających

systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;
5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości
przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny
prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;
7) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
8) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne
zdolności twórcze;
9

9) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci
realistycznych od fantastycznych;
10) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego,
kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym
środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
12) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych
szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
13) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności
szkolnej;
14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,
wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
15) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem;
16) kształtuje świadomość ekologiczną;
17) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz
umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej;
18) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;
19) rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne;
20) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty
lokalnej;
21) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;
22) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych
celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;
23) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
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24) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań
prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej,
plastycznej, muzycznej i ruchowej;
25) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;
26) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i
budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele);
27) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych
osób;
28) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
29) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;
30) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
31) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
32) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji.
§5
Sposoby realizacji zadań szkoły
Szkoła realizuje cele i zadania w z wykorzystaniem różnych metod i form pracy, a
w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły poprzez:
a) realizacją podstawy programowej,
b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,
c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,
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e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
poprzez:
a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych,
b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,
c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów,
d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne

wspólnoty lokalnej,
e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej,
f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów
współczesnych;
3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w
szczególności poprzez:
a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
b) organizowanie nauczania indywidualnego,
c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,
d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,
e) prowadzenie zajęć specjalistycznych;
4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:
a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania
uzależnieniom,
d) realizację programów profilaktycznych;
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5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną
opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:
a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania w
szkole i spisania ich w formie kontraktu,
b) nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych,
c) zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu;
6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
a) organizuje szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich pracowników szkoły,
b) przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
c) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym
nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,
e) zapewnia opiekę dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne z chwilą
przejęcia wychowanka

do czasu

przekazania wychowanka

rodzicom lub

innym

upoważnionym przez nich na piśmie osobom,
f) gwarantuje opiekę uczniom korzystającym z zajęć świetlicowych,
g) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym rozkładem
zajęć,
h) wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu
dyżurów,
i) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym
regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,
j) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu
wokół budynku;
7) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami
rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie tj.:
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a) wychowawca klasy pierwszej ma obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić
zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami
bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły,
b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się po
drogach;
8) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i
słuchu poprzez:
a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,
b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.;
9) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne
formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:
a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną,
b) dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce,
c) stypendium socjalne w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym;
10) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne;
11) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki;
12) podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w
tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, korektę zachowań oraz
przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są poprzez:
a) rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami,
b) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia,
c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy,
demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz,
d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na
uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów
zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach z wychowawcą,
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e)

system

procedur

dotyczących

sprawnego

i

szybkiego

podejmowania

działań

interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń,
f) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne,
g) zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed
niepożądanymi treściami w Internecie.

§6
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.
3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły, za
zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
rodziców.
§7
Program wychowawczo-profilaktyczny
1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb
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rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły
przy współpracy z rodzicami i samorządem uczniowskim i uchwalony przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną.
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu
uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4.

Na

podstawie

uchwalonego

programu

wychowawczo-profilaktycznego

,

wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej oddziału i
przestawia go rodzicom swojego oddziału.
5. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli
szkoły.

ROZDZIAŁ 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§8
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.
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2.

Organem

wyższego

stopnia

w

rozumieniu

Kodeksu

postępowania

administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z
zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
3.

Organem

wyższego

stopnia

w

rozumieniu

Kodeksu

postępowania

administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach
dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§9
Dyrektor szkoły
1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest
przełożonym

służbowym

wszystkich

pracowników

szkoły,

przewodniczącym

rady

pedagogicznej.
2. Dyrektor, jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady
pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz
zespołu szkół;
3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i
podnoszenia kwalifikacji;
4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz
omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
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5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę
pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
organizować 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 w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty;
9) stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
szczególnie

organizacji

wychowawcza

lub

harcerskich,

rozszerzanie

i

których

celem

wzbogacanie

statutowym

form

jest

działalności

działalność
dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
10) występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej szkoły;
11) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności szkoły;
12) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
13) wydaje zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz
określa warunki jego spełniania;
14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły
podstawowej;
15) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
16) podejmuje decyzje o wcześniejszym rozpoczęciu nauki lub o odroczeniu spełniania
obowiązku szkolnego;
17) dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania,
podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe;
18) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od
początku następnego roku szkolnego;
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19) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
20) organizuje uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
takie nauczanie;
21) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w porozumieniu z
organem prowadzącym;
22) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom uczniów i
nauczycielom;
23) ustala na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych oddziałów
tygodniowy rozkład zajęć;
24) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
25) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia
imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
26) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. Dyrektor, zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy
w szczególności:
1) kieruje, jako kierownik, zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami;
2) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły;
3) decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
4) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników szkoły;
5) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
6) sprawuje opiekę nad dziećmi uczącymi się w szkole;
7) odpowiada za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;
8) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
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9) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;
10) zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
11) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę;
12) organizuje proces awansu zawodowego nauczycieli;
13) zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
14) zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub
złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra
dziecka;
15) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o
związkach zawodowych;
16) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
radą rodziców i samorządem uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w ciągu 7 dni - na tablicy ogłoszeń w
pokoju nauczycielskim lub w księdze zarządzeń.

§ 10
Rada pedagogiczna
1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
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3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania
mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy
dyrektora, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
5. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności szkoły.
6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

w

obecności co najmniej połowy jej członków.
7. Do kompetencji stanowiących rady należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał opiniujących w sprawie wprowadzanie działalności innowacyjnej w
szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w
szkole;
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5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;
7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program
nauczania;
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole
podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo
do konkursu nikt się nie zgłosił;
10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
9. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala
statut lub jego zmiany.
11. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej w szkole.
12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
13. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 11
Samorząd uczniowski
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1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest
rada samorządu uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie
może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w
sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach
dotyczących 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 gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i jednocześnie szkolnej
rady wolontariatu.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu
wolontariatu.
7. Samorząd ze swojego składu może wyłonić szkolną radę wolontariatu, której
zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów
zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe
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zasady działania wolontariatu, w tym sposób organizacji i realizacji działań w szkole określa
regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 12
Rada rodziców
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem.
3. 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.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
1)

uchwalanie

w

porozumieniu

z

radą

pedagogiczną

programu

wychowawczo-

profilaktycznego;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych
zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w
szkole;
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
5. 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, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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§ 13
Zasady współdziałania organów szkoły
i sposoby rozwiązywania sporów między nimi
1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o
podejmowanych i planowanych działaniach przez:
1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły;
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu szkoły;
3) zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi z kadrą kierowniczą
szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem szkoły;
4) apele szkolne;
5) gazetkę szkolną.
2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia,
wychowania i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych
problemów.
3.Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i
wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w
granicach swoich kompetencji.
4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez
swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.
5. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie
dyrektorowi lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych
posiedzeń tych organów.
6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych
organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej
decyzji w terminie 7 dni.
7. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o
podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
8. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor szkoły, który:
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1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w
granicach swoich kompetencji;
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu;
3)

zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o planowanych

i podejmowanych działaniach i decyzjach;
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu.
9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub
wewnątrz niego, dyrektor jest zobowiązany do:
1) zbadania przyczyny konfliktu;
2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej
przewodniczących organów będących stronami.
10. Spory pomiędzy dyrektorem, a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności
od przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 14
Ogólne zasady funkcjonowania szkoły
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 uczniów.
3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w
oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych
ustawą – nie więcej niż 27.
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4. W wyjątkowych przypadkach, gdy liczba uczniów w oddziałach I-III jest większa
niż wskazuje ust.3 dyrektor może dokonać podziału na grupy zgodnie z przepisami
wskazanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.
5. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy
zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
6. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust.
2 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 15
1. Dyrektor szkoły organizuje zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których celem jest wspomaganie rozwoju
psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok
szkolny.

§ 16
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie
edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas
zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje
nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne
należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
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5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 17
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe,
stosownie do posiadanych środków finansowych.
2.

Zajęcia

dodatkowe

prowadzone

są

w

grupach

międzyklasowych

i

międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 18
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 19
1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim
dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień
września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
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3. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć
prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać
w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych
zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z
informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
7)

ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga,
logopedę i innych nauczycieli;
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
4. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły
dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zajęć edukacyjnych.
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5. Szkoła używa elektronicznej postaci dziennika jako dziennik dokumentujący zajęcia
lekcyjne.

§ 20
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, jest ważne w ciągu danego etapu edukacyjnego, może natomiast
zostać zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich
uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni
wcześniej.
6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej
ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.
Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.

§ 21
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne
„Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest
obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi
szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
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4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w
zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w szkole.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 22
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest
pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej
pracy z uczniem, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
3) zajęć specjalistycznych;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
3) porad i konsultacji.
4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku oraz
innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i
rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z
wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
5. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora do spraw pomocy psychologicznopedagogicznej, który organizuje pracę zespołu nauczycieli do spraw pomocy psychologicznopedagogicznej w danym roku szkolnym.
6. W szkole jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom i
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
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7. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają
odrębne przepisy określone jako zasady organizowania i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zaborowie.

§ 23
1. Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły
podstawowej w normalnym trybie oraz którzy:
1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej ;
2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej – mogą być tworzone oddziały
przysposabiające do pracy.
2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału
przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność
nauki przez ucznia w oddziale przysposabiającym do pracy.
3. W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z
podstawą programową kształcenia ogólnego dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia
przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza
szkołą na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły podstawowej, w szczególności
ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego, placówką
kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz
pracodawcą.
6. W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z
podstawą programową kształcenia ogólnego dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów.
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7. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia
przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu.
8. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo
poza szkołą

na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły podstawowej, w

szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia
ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia
zawodowego oraz pracodawcą.

§ 24
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na
praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem
szkoły, a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, którą określają
odrębne przepisy.

§ 25
Organizacja oddziału przedszkolnego
1. Organizację oddziału przedszkolnego dla dzieci 6- letnich objętych obowiązkowym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym oraz liczbę oddziałów
przedszkolnych określa arkusz organizacji szkoły.
2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany
przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia
ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców wychowanków.
3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25 uczniów.
4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły .
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5. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie
dla

dzieci

niepełnosprawnych,

niedostosowanych

społecznie

i

zagrożonych

niedostosowaniem społecznym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym
zorganizować zajęcia dodatkowe.
7. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i
inne) dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – 30 minut.
9. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać z posiłków w szkole

na

ogólnych zasadach określonych przez organ prowadzący. W tym czasie opiekę zapewniają im
osoby wydające posiłek.

§ 26
1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w oddziale przedszkolnym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
2. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole przyjmowane są dzieci
sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na pisemny wniosek rodziców składany
do dyrektora szkoły.
3. Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.
4. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym
zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Do oddziału przedszkolnego dla dzieci 6-letnich, mogą być przyjmowane również
dzieci 5-letnie.
6. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wniosek o przyjęcie
dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły.
7. Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wymaga dokumentów określonych
w zwykłym postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Złożenie podpisanej dokumentacji w sekretariacie szkoły jest potwierdzeniem
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zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich respektowania.

§ 27
1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości
z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;
2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz
wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do
podjęcia nauki w szkole;
3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami
postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i
zachowanie;
4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w
celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:
1) zapewnienie

pełnego

dzieciom

rozwoju

umysłowego,

moralno-emocjonalnego

i

fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach
poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale
przedszkolnym;
3) organizowanie pracy

z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i

wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;
4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do
możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi
potrzebami i możliwościami;
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;
7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
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8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 28
1. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości
psychofizycznych.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w
trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć
specjalistycznych, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów
i szkoleń.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na warunkach określonych w
statucie szkoły.

§ 29
1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym:
1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w
wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik
szkoły wyznaczony przez dyrektora ;
2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia
i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym;
3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: zajęcia relaksacyjne i
wyciszające;
4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki
pogodowe;
5) sala zajęć posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
a) w sali zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC; przypadku niższej temperatury,
dyrektor szkoły zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
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b) stoliki, krzesełka i wyposażenie sali dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich
działalności;
6) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym
wychowawcę oddziału lub dyrektora szkoły, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć
zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do oddziału;
7) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka
zobowiązana jest :
a) udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
b) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
c) powiadomić rodziców dziecka, w razie nieobecności dyrektora szkoły.

§30
Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, który
organizuje wyjście;
2) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i
spacerów obowiązującym w szkole;
3) z wyżej wymienionym regulaminem są zapoznani rodzice;
4) każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej
uczestniczącymi;
5) każda wycieczka musi być odnotowana w dzienniku;
6) w trakcie wyjść dzieci poza teren szkoły nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w
teren;
7) teren zabaw wokół budynku szkoły musi być ogrodzony;
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8) dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem
bezpieczeństwa;
9) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 31
1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej
wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez
cały okres uczęszczania dziecka do oddziału.
3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie
powierzonych jego opiece wychowanków.
4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje

z rodzicami w sprawach

wychowania i nauczania, w tym miedzy innymi:
1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do
kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności;
2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania
przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach
wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;
3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,
włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych
trudności;
4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie;
5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci poprzez galerię prac dzieci i
podczas spotkań indywidualnych;
6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w
sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci;
7) wydaje rodzicom kartę Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w
szkole podstawowej . Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku
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szkolnego poprzedzającego rok szkolny,

którym dziecko ma obowiązek, albo może

rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
8) rodzice są informowani o sprawach dotyczących ich dzieci podczas zebrań zgodnych z
harmonogramem, spotkań indywidualnych, poprzez gazetkę informacyjną oraz kontakt
telefoniczny i mailowy.
5. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznego,
emocjonalnego, ruchowego i umysłowego;
3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz
otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej;
4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego
dziecka;
5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy oraz prowadzenie działalności
eksperymentalnej z dziećmi;
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej ( diagnozą przedszkolną).
6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na
celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:
1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;
2) prowadzenie i dokumentowanie
rozwojowe i edukacyjne,

pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby

w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających

dodatkowego wsparcia pedagogicznego;
3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy,
planowanie i koordynowanie jej przebiegu;
4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno –
pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną zgodnie z przepisami zawartymi w statucie szkoły.
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§ 32
1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:
1) wyboru

programu

wychowania

przedszkolnego

spośród

zestawu

programów

dopuszczonych do użytku szkolnego;
2) wyboru pomocy dydaktycznych;
3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego;
4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym;
5) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
6) aktywnego udziału w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli przez palcówki
doskonalenia nauczycieli;
7) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli
specjalistów;
8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w szkole podstawowej.

§ 33
1. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do:
1) podmiotowego i życzliwego traktowania;
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
3) akceptacji takim, jakim jest;
4) własnego tempa rozwoju;
5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw.
2. Dziecko ma obowiązek:
1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia
społecznego;
2) przestrzegania zasad higieny osobistej;
3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.
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§ 34
Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
w

oddziale, z którym zapoznawani są

podczas pierwszego zebrania dla rodziców,

organizowanego w danym roku szkolnym;
2) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym,

z którymi

zapoznawani są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane
na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela;
3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych
dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu;
b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez
w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek;
c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka;
d) udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych;
e) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu
nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału;
f) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;
g) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o
wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;
h) uczestnictwa w spotkaniach zespołu zajmującego się planowaniem i koordynowaniem
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym;
i) wnioskować o udział w spotkaniu zespołu innych osób, w szczególności lekarza,
psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;
j) wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru
godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w
przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka;
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k) wystąpienia

do

indywidualnego

obowiązkowego

na

zaświadczenia

podstawie

dyrektora

szkoły
rocznego

lekarskiego

o

zaprzestanie

przygotowania
stwierdzającego,

organizacji

przedszkolnego
że

stan

–

zdrowia

dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

§ 35
Rodzice dzieci są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego
zgodnie z zasadami rekrutacji;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze
powrotnej;
4) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na

jego

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
5) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego
rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
6) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym
harmonogramem spotkań;
7) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego;
8) przestrzegania regulaminu przebywania dziecka w oddziale przedszkolnym;
9) kontaktowania

się

z

poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi

i

poradniami

specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

§ 36
1. Za przyprowadzenie dziecka do oddziału przedszkolnego i odprowadzenie go do
domu po zajęciach odpowiadają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.

42

2. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby wchodzą do
szatni, gdzie przygotowują

dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają

dziecko do sali oddziału i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału.
3. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub osoby upoważnione do tej
czynności na piśmie przez rodziców dziecka.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania
dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane.
5. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko,
rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa
pozostawia się w oddziale przedszkolnym.
6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu
potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.
7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny
osoby zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
8. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie
dyrektora szkoły. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich
dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub rodzicami dziecka
w przypadku, gdy odbioru miała dokonać osoba wskazana w upoważnieniu.
9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału
przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o
zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można
nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 0,5 godziny.
10. Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się GOPS/Policję o
niemożności skontaktowania się z rodzicami.
11. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być
poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy
oddziału przedszkolnego.
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§ 37
1. Oddział przedszkolny współpracuje z rodzicami poprzez:
1) spotkanie rodziców z wychowawcą;
2) rozmowy, konsultacje indywidualne z wychowawcą, dyrektorem;
3) porady, warsztaty, szkolenia, konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) prelekcje;
5) zajęcia otwarte;
6) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny;
7) drogę elektroniczną;
8) gazetki tematyczne dla rodziców.
2. Wychowawca oddziału przedszkolnego na początku roku szkolnego przeprowadza
badanie oczekiwań rodziców co do współpracy z nauczycielami przedszkola.
3. Na podstawie wyników badania wychowawca oddziału opracowuje plan współpracy
z rodzicami na dany rok szkolny i dostosowuje go do potrzeb i możliwości środowiska.

§ 38
Zasady organizacji zespołów nauczycielskich
1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania
wyników nauczania;
3)

organizowanie

wewnątrzszkolnego

doskonalenia

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli;
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zawodowego

oraz

doradztwa

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia;
5) zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego oraz zarządzeniami dyrektora
szkoły;
6) wprowadzanie zmian w przepisach wewnętrznych szkoły zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej;
7) opracowywanie planów pracy zespołu na dany rok szkolny z uwzględnieniem wniosków
wynikających z nadzoru pedagogicznego, wyników diagnoz i sprawdzianu ósmoklasisty;
8) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez dyrektora szkoły;
9) protokołowanie posiedzeń zespołu.
4. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi przewodniczący zespołu powołany przez
dyrektora szkoły.
5. Zespół określa swoje zadania do 15 września każdego roku szkolnego.

§ 39
Organizacja zajęć świetlicowych
1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
2. Na zajęcia świetlicowe przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w
szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
uczniowi opieki w szkole:
1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących;
2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców;
3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.
3. Na zajęcia świetlicowe

przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń

składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
4. Czas zajęć świetlicowych określa dyrektor szkoły.
5. Zajęcia świetlicowe są pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności
szkoły.
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6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej pozostającej pod opieką jednego
opiekuna.
7. Grupa wychowawcza na zajęciach świetlicowych nie może przekraczać 25 uczniów.
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe współpracuje z nauczycielami
i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz
pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji zajęć
świetlicowych znajdują się w regulaminie zajęć świetlicowych, który jest odrębnym
dokumentem.

§ 40
Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych)
1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i
zainteresowań.
2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy
w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów.
3. Zajęciami dodatkowymi w szkole są w szczególności:
1) koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, czytelnicze, sportowe oraz
inne;
2) gry i zajęcia ruchowe dla uczniów klas I-III (na boisku szkolnym i w salach gier i zabaw);
3) zajęcia wyrównawcze;
4) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka
i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego);
5) zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach
sportowych;
6) zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty;
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7) prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym;
8) organizacja uroczystości szkolnych;
9) redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej;
10) wolontariat;
11) wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach.

§ 41
1. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w
szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.
2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć
edukacyjnych.
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje
się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się je z wykorzystaniem aktywnych metod
pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
4. W przypadku realizacji innego rodzaju zajęć niż wymienione w ust. 1 i 4, liczba
uczestników tych zajęć ustalana jest przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu nauczycielem
prowadzącym zajęcia.
5. Udział ucznia w zajęciach wymienionych w § 40 ust.3 jest dobrowolny, a efekty jego
pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.

§ 42
1. Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor szkoły w
porozumieniu z radą pedagogiczną.
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2. Przydzielenie zajęć dodatkowych nauczycielom następuje po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3. Wymiar zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum.

§ 43
1. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku
szkolnym w miesiącu kwietniu w oparciu o wyniki ankiety skierowanej do uczniów i ich
rodziców, a także w oparciu o wyniki monitorowania potrzeb uczniów prowadzonego na
bieżąco przez dyrektora szkoły.
2. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów z wykorzystaniem ankiety przeprowadza
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

§ 44
1. Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie

zajęć

dodatkowych, o których mowa w § 40 ust.3, pkt 1-8 i 10-11, jest obowiązany do ich
dokumentowania w dzienniku zajęć dodatkowych.
2. Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i
imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć
oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel
potwierdza podpisem.
§ 45
Bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć
organizowanych przez szkołę
1. Szkoła otwarta jest dla uczniów w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, od
godziny 7.30 do godziny 15.15. W tym czasie sprawowana jest opieka nad dziećmi .
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2. Uczniowie mają obowiązek przebywania w szkole zgodnie z rozkładem zajęć, po
których bezpośrednio opuszczają teren placówki.
3. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klas I-III są przyprowadzane i odbierane
wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Odpowiednie upoważnienia przechowuje
wychowawca danego oddziału.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę rodziców uczniowie z
klas I-III mogą samodzielnie powracać do domu po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
5. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy obiadowej trwającej
20 minut.
6. Podczas obiadu uczniowie przebywają w stołówce szkolnej pod opieką osoby
wydającej posiłki.

§ 46
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i
higieny, w tym w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci na
zajęciach świetlicowych.
2. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa szkoła podejmuje następujące
działania:
1) uczniowie przebywający

w szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników

szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia
bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w szkole ustalenia;
2) niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru upoważnionej
do tego osoby;
3) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia,
dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły;
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4) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na
samowolne opuszczeniu klasy lub szkoły przez ucznia;
5) w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
o przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni,
a w określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi
uczniów;
6) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny
urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być
przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo
ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje
wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i
intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności
ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;
7) każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w
przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału;
8) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu
z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji rodziców ucznia;
9) nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe sprawuje opiekę i prowadzi zajęcia zgodnie z
zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela podczas zajęć świetlicowych może
przebywać nie więcej niż 25 uczniów;
10) nad uczniami korzystającymi z dożywiania podczas spożywania przez nich posiłku
opiekę sprawuje osoba wydająca posiłek;
11) nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu ich lub
przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;
12) nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego
wymagają;
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13) opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania
zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla
prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
14) nauczyciele organizatorzy zabawy szkolnej odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i
ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu
jej zakończenia i opuszczenia szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;
15) wychowawca oddziału przedszkolnego oraz

wychowawcy oddziałów

klas I-III

odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;
16) wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w szkole i poza
nią

w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć

dydaktyczno - wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i letnimi oraz przed
każdym wyjściem poza teren szkoły i wycieczką;
17) pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na
przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia
oraz informować o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub dyrektora szkoły;
18) pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, przy czym
woźna identyfikuje osoby wchodzące na teren szkoły po godzinie 7.45, nadzoruje porządek w
szatni zgodnie z planem zajęć edukacyjnych poszczególnych oddziałów;
19) sprzątaczka po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontroluje korytarz, toalety,
dokonuje prac porządkowych, a dostrzeżone usterki lub zniszczenia zgłasza dyrektorowi
szkoły;
20) konserwator w razie opadów śniegu oczyszcza przejścia ze śniegu lub lodu i posypuje
piaskiem, kontroluje stan wyposażenia na placu zabaw i dokonuje ewentualnych napraw.

§47
1. Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:
1) nauczyciele pełnią dyżury według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny;
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2) w miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni i na ustalony sygnał dźwiękowy)
nauczyciele dyżurują także na boisku szkolnym według ustalonego harmonogramu;
3) miejscem dyżuru nauczycieli są korytarze i sanitariaty;
4) dyżury pełnione są

w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas

przerw międzylekcyjnych do zakończenia zajęć w szkole;
5) dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest
rozmów

w tym czasie przeprowadzanie

z rodzicami uczniów, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz

wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;
6) nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym
korytarzach, schodach i

zabawom

i zachowaniom na

w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania

budynku, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydają zakazy i
egzekwują ich wykonywanie przez uczniów;
7) nauczyciel

ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może

samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie
dyrektora szkoły;
8) w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub dyrektor
szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

§ 48
1. Ustala się następujący tryb postępowania w podczas zaistnienia wypadku
uczniowskiego:
1) nauczyciel, będący świadkiem wypadku udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,
zawiadamia o wypadku dyrektora szkoły oraz rodziców;
2) jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub
urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu;
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3) jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje
kierownik wycieczki i ponosi za nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu
rodziców ucznia i dyrektora szkoły.

§ 49
1. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru osoby
do tego upoważnionej.
2. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub sprzęt
lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa nie należy dopuścić do
rozpoczęcia zajęć. Jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je
bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.
3. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby
nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.
4. Pomieszczenia szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, kuchnia, gabinet
dyrektora wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele i
pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
5. W salach lekcyjnych, w pracowniach oraz w sali gimnastycznej znajdują się
regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy.
6. Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje
bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem
pracy.
7. Nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających.

§ 50
1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:
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1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;
2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców
przez ucznia, nauczyciela lub innego pracownika szkoły i odebraniu ucznia przez rodzica lub
osobę pisemnie przez niego upoważnioną;
2. Zwolnienie ucznia możliwe jest tylko w przypadku pisemnej lub osobistej prośby
rodziców i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą .
3. W przypadku nieobecności wychowawcy uprawniony do zwolnienia ucznia jest
dyrektor.
4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub
uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel powiadamia rodziców ucznia, prosząc o
pilne zgłoszenie się do szkoły i odebranie dziecka.
5. Ucznia odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe.
6. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 5 zgłosi się
rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających, informuje się GOPS/ policję.
7. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 5 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych,
nauczyciel za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego
w pobliżu sali lekcyjnej powiadamia dyrektora, który wyznacza osobę przejmującą opiekę
nad uczniem.
8. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się
lekarza.
1

9. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny

lekcyjnej lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w
przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn
uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
2

10. Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich

rodzicom najpóźniej dzień wcześniej. Informację przekazuje się ustnie z poleceniem
1
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odnotowania jej w dzienniczku ucznia lub w przypadku jego braku w zeszycie
przedmiotowym i zobowiązuje się uczniów do przekazania tej informacji rodzicom.
3

11. Za przekazanie informacji, o której mowa w ust. 10 odpowiedzialny jest

wychowawca, a w przypadku jego nieobecności inny nauczyciel wskazany przez dyrektora
lub sam dyrektor.
12. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole
(u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z
nauczycielem lub bibliotekarzem.

§ 51
1. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone
sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie
szkoły i w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić
pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
3. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi (woźna, sprzątaczka) szkoły
powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu
pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę
do dyrektor
4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora
szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

§ 52
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego

3
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4

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany do uczniów,

ich rodziców i nauczycieli.
5

2. Zajęcia prowadzi nauczyciel specjalista z zakresu doradztwa zawodowego, który:

1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i
zawodowe;
2) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe;
3) prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę;
5) współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
6

3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
7

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w

ramach:
1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach
siódmych i ósmych;
2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
3) spotkań z rodzicami;
4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym;
5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych;
4
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6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny
system doradztwa zawodowego.
1. Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.
2. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmują się koordynator
doradztwa powołany przez Dyrektora.
3. Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego:
1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na
pomoc w planowaniu kształcenia;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych porad
uczniom i ich rodzicom;
4) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów do
świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia;
5)

współpraca

z

instytucjami

wspierającymi

wewnątrzszkolny

system

doradztwa

zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
4. Zadania z zakresu doradztwa realizowane są przez wszystkich pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkole stosownie do zakresu ich zadań i kompetencji w
ramach: preorientacji zawodowej w oddziale przedszkolnym , orientacji zawodowej w
klasach I-VI oraz doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII.

§ 53
Organizacja wolontriatu w szkole
1. W szkole organizuje się wolontariat.
2. Działalnością wolontariacką zajmuje się samorząd uczniowski, który może wyłonić
ze swojego składu radę wolontariatu.
3. Cele i założenia rady wolontariatu to w szczególności:
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1) rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;
4) umożliwianie dzieciom podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych,
chorych, samotnych;
5) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
6) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów, w tym kulturalnych, sportowych itp.;
7) ukazywanie dzieciom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim
problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza
praca dzieci itp.;
8) promowanie życia bez uzależnień;
9) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów.
4. W skład rady wolontariatu wchodzą uczniowie z klas IV-VIII wyłonieni

w

wyborach równych, tajnych i powszechnych.
5. Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć
organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę
potrzebującym.
6. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele,
uczniowie, rodzice.
7. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje
oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.
8. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach
podsumowujących.
9. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
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10. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga
uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
11. Aktywna i

systematyczna działalność wolontariacka

ucznia wpływa

na

podwyższenie oceny zachowania.
12. Uczeń, który w klasach IV-VIII systematycznie angażował się w działalność
wolontariacką otrzymuje na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej odpowiednią
adnotację : " Aktywnie uczestniczył w działalności wolontariackiej na terenie szkoły".

§ 54
Organizacja biblioteki w szkole
1.W szkole działa biblioteka, która funkcjonuje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie
oraz ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
3. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;
2) przygotowywanie ucznia do samodzielnego i roztropnego szukania dobrej książki;
3) rozbudzanie pragnienia kontaktu z książką;
4) zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno
– wychowawczego szkoły;
5) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
6) wdrażanie do poszanowania książki;
7) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
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8) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
9) współdziała z nauczycielami;
10) rozwija życie kulturalne szkoły;
11) wpieranie doskonalenia nauczycieli;
12) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;
13) kształtowanie postawy szacunku dla języka polskiego;
14) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.
4. Funkcje biblioteki szkolnej:
1) dydaktyczna;
2) wychowawcza;
3) rekreacyjna;
4) opiekuńcza;
5) kulturalna.
5. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły, rodzice oraz absolwenci szkoły pobierający naukę w szkołach ponadpodstawowych.
6. Lokal biblioteki powinien umożliwiać:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni,
3) wypożyczanie książek poza biblioteką,
4) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów (w grupach lub
oddziałach).
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7. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki określa szczegółowo tygodniowy
plan zajęć.
8. Określa się szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela
bibliotekarza:
1) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczo – informacyjnego;
2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
3) wypożyczanie książek i innych źródeł informacji;
4) organizowanie okładania i naprawy książek;
5) troska o estetyczny wygląd pomieszczenia;
6) organizowanie i prowadzenie klasowych i szkolnych konkursów czytelniczych;
7) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi oraz innych imprez bibliotecznych;
8) zakup nagród książkowych dla uczniów;
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analizy stanu
czytelnictwa w szkole i przedstawienie na zebraniu rady pedagogicznej;
10) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i
tekstowych, informacji uczniom i nauczycielom o nowych nabytkach;
11) udzielanie rad w wyborach czytelniczych, zachęcanie do świadomego wyboru lektury;
12) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i
kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów: udzielanie pomocy w przeprowadzaniu
różnych form zajęć dydaktyczno –wychowawczych w bibliotece (zajęcia fakultatywne,
lekcje, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,
zajęcia kół zainteresowań). Pomaganie w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i
innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno – wyrównawczego oraz w
przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych;
13) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego;
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14) organizowanie z aktywem bibliotecznym różne formy czytelnictwa i. apele biblioteczne,
dyskusje nad książką, konkursy czytelnicze z autorami i inne imprezy czytelnicze;
15) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i
pogłębianie u uczniów nawyku czytania, uczenia się;
16) dostosowanie formy i treści pracy pedagogicznej do typu szkoły podstawowej, wieku i
poziomu intelektualnego uczniów, środowiska, warunków pracy oraz własnych predyspozycji
i zainteresowań;
17) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalna i społeczną;
18) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną m. in. poprzez:
a) prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
b) wspieranie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, dokształcania i doskonalenia,
c) systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki
d) wybór i gromadzenie wszelkich materiałów wspomagających prace nauczyciela,
e) rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i
informacyjnych,
f) udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa, promocja
księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych;
19)

rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się m.in. poprzez: prowadzenie akcji
promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z uwzględnieniem
indywidualnych możliwości dziecka;
20)

organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

m.in. poprzez:
a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
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b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie
wystaw i pokazów,
c) organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych,
d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne powiatu.
9. Jednostka zajęć bibliotecznych nauczyciela bibliotekarza wynosi 60 minut.
10. Dyrektor szkoły:
1) zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarza godziny otwarcia biblioteki;
2) zatwierdza plan pracy biblioteki;
3)

zapewnia

odpowiednie

pomieszczenia

na

bibliotekę,

właściwe

wyposażenie,

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na jej działalność – w sposób
umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów materiałów
bibliotecznych (książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych, multimedialnych itp.)
i koniecznego sprzętu;
4) w miarę możliwości zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi
normami;
5) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz
przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji
skontrowej;
6) zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni);
7) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy;
8) sprawuje nadzór nad biblioteką.

§55
Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej
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1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu
dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
2. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe
wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w
zasobach bibliotecznych, zgodnie z przepisami.
4. Biblioteka 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.
5. Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana
jest karta biblioteczna.
6. Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania
Regulaminu biblioteki. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis rodzica lub
opiekuna prawnego, którzy wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za
przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.
7. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w
szkole.
8. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem
kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy
składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których
wpisane

są

numery

wypożyczanych

woluminów.

Wydania

materiałów

dokonuje

wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują rodzice / prawni
opiekunowie. W roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki
zgłaszali się uczniowie osobiście.
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9. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej
szafce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/
materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym
terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
10. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone
podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów
ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
11.Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych
podręczników i materiałów edukacyjnych:
1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im
materiałów bibliotecznych;
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich
stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub
wychowawcy klasy;
3) podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy;
4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym
stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
12. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach
przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych
podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i
materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w
podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości
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psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje
naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół
zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych.
Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
13. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia
zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
14. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub
materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym
pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich
zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania.
Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.

§ 56
Działalność innowacyjna szkoły
1. Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowację pedagogiczną, zwaną dalej
„innowacją”.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne,
mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
3. Innowacja

nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.

4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji
planowanych działań innowacyjnych.
5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły
zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
6. Innowacja, o której mowa w ust. 6 może być podjęte tylko w przypadku wyrażenia
przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
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9.Zespół autorski zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada
pedagogiczna podejmuje uchwałę opiniującą w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po
uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2) opinii rady pedagogicznej;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w
przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

§ 57
Współpraca szkoły z rodzicami
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i
profilaktyki.
2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości
harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.
3. Wychowawcy klas, pedagog, logopeda, nauczyciel świetlicy, nauczyciel biblioteki,
nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.
4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o
możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych
instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom .
5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania,
opieki i profilaktyki poprzez:
1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych oddziałów
oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;
2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym
zgodnie z potrzebami;
3) kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów oraz za
pośrednictwem elektronicznej postaci dziennika;
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4) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat
metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i
profilaktyki;
5) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły;
6) udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na
wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;
7) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych dokumentów
pracy szkoły;
8) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie
wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym
oddziale i zespole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka,
jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania
braków;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich
dzieci;
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat
szkoły.
7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia
dziecka w niezbędne materiały, pomoce i inne;
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4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków
nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;
6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;
7) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach,
warsztatach, pogadankach, konsultacjach;
8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;
9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu
wychowawczo – profilaktycznego, zadań z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin z
wychowawcą;
10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i
innych;
11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli w możliwie
szybkim czasie;
12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania
mienia szkolnego i prywatnego;
13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub
nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub
życia;
14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie
fizyczne i psychiczne;
15) promowania zdrowego stylu życia.
8. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice
bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających
mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a w
następnie dyrektor szkoły.
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§ 58
Organizacja stołówki szkolnej
i pozostałych pomieszczeń szkolnych
1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego
potrzebujących.
2.Chętni uczniowie korzystają z obiadów za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3.W celu zapewnienia komfortu spożywanych posiłków ustala się następującą
kolejność podawania obiadu:
a) oddział przedszkolny i klasy I-III ,
b) klasy IV - VIII,
4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas spożywania posiłków odpowiada osoba
wydająca posiłek.

§ 59
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
a) sale lekcyjne – 9
b) zastępczą salę gimnastyczną - l
c) bibliotekę - l
d) archiwum - l
e) szatnię - l
f) boisko szkolne - 1
g) ogród szkolny – 1
h) plac zabaw - 1
j) inne pomieszczenia niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania szkoły.
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§ 60
1. Szkoła prowadzi dzienniki elektroniczne.
2. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań
administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat:
1) za prowadzenie dzienników;
2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice
otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z
jednostką;
3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.
3. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w
zakresie dotyczącym ich dziecka, jak również kontaktowania się z nauczycielami poprzez
dziennik.
4. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do
wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im
miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.
5. Szczegółowe warunki korzystania z dzienników elektronicznych określa regulamin,
który stanowi odrębny dokument.
6. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób
nieuprawnionych;
3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratą;
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie
dotyczącym ich dzieci.
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ROZDZIAŁ 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 61
Prawa i obowiązki nauczycieli
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
na stanowiskach administracyjnych i obsługi.
2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu Pracy.
3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
4. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o
pracownikach samorządowych.
5. Nauczyciele, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, o których mowa
w ust. 3, są zobowiązani w szczególności:
1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych
zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;
2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą,
krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające

ze wzbogacenia wiedzy,

umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;
3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku zajęć
lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających trudności w
nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;
4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę
zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;
5) rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność
postępu społecznego;
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6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne
i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych,
wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;
7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;
8) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;
9) systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy;
10) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora;
11) przestrzegać statutu szkoły;
12) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
13) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;
14) kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
15) pełnić

dyżury

podczas

przerw

międzylekcyjnych

zgodnie

z

opracowanym

harmonogramem;
16) właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
17) dbać o poprawność językową, własną i uczniów;
18) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;
19) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;
20) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom
i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;
21) aktywne uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów
nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;
22) rzetelne przygotowywać uczniów do konkursów, zawodów sportowych;
23) udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu.
6. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie
Nauczyciela.
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7. Nauczyciele
porządkowej

i

pracownicy

niepedagogiczni

podlegają

odpowiedzialności

wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy

§ 61a8

1. Praca nauczyciela podlega ocenie.
2. Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowią kryteria oceny pracy nauczyciela
opublikowane w Rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny
pracy nauczycieli, z 29 maja 2018 r., które odnoszą się do realizacji zadań nauczyciela
określonych w art. 6 i art. 42 ustawy Karta Nauczyciela oraz w art.5 Ustawy Prawo
oświatowe i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły/przedszkola odpowiednio
do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego.
3. Ocenę pracy nauczyciela, dokonuje dyrektor zgodnie z Regulaminem określającym
wskaźniki oceny pracy nauczyciela odnoszące się do poziomu spełniania kryteriów
oceny

pracy

określonych

dla

danego

stopnia

awansu

zawodowego

oraz

uwzględniające specyfikę pracy szkoły.

§ 62
Wychowawca oddziału
1. Dyrektor

Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej

jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest
prowadzenie oddziału przez wychowawcę oddziału przez cały cykl nauczania w szkole.
3. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i
mediatorem w rozstrzygnięciu kwestii spornych.

§ 63

8

Protokół Posiedzenia Rady Pedagogicznej Nr 1/2018/2019 z dnia 28 sierpnia 2018 roku
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1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
2) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o programie i planie wychowawczym na
dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi koordynując
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych którym potrzebna jest
indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z
różnymi problemami i niepowodzeniami);
4) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci,
b) udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
d) informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia,
e) powiadamiania

o

przewidywanej

dla

ucznia

rocznej

ocenie

niedostatecznej

w terminach zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
f) współpracuje z pedagogiem oraz specjalistami w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb
uczniów.
3. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: elektronicznej
postaci dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji zgodnie z przepisami dla
szkół publicznych oraz innej dokumentacji obowiązującej w szkole.
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony pedagoga i specjalistów, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej,
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a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych
i naukowych.
5. Wychowawca ustala spójne ze szkolnym wychowawczo - profilaktycznym treści i
formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
6. Wychowawca ustala w oparciu o obowiązujące w szkole zasady oceny zachowania
uczniów.
7. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
1) programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym
opracowaniu programu wychowawczego na dany rok szkolny;
2) dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do szkoły, analizie frekwencji klasy;
3) udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z
nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole;
4) informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
5) utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
6) organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami;
7) sporządzania protokołów z zebrań z rodzicami oraz ze spotkań indywidualnych z
rodzicami.
8. Wychowawca odpowiada za:
1) osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i
szkoły;
3) poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się w
trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
4) bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek,
spotkań.
9. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany wychowawcy klasy:
1) z urzędu;
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2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
10. Wnioski, o których mowa w ust. 9 pkt 2-3, nie mają dla dyrektora szkoły
charakteru wiążącego.
11. O sposobie ich załatwienia dyrektor szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.

§ 64
Nauczyciele specjaliści
1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych
potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i
nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej;
8) udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny
program lub tok nauki;
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9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego
ewaluacji;
10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie;
12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku i poradniami
specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących;
13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczowychowawczymi.
2. Do zadań nauczyciela logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy
głośnej i pisma;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie
pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy
ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjnokompensacyjne;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego
ewaluacji;
8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
3. Do zadań doradcy zawodowego należy:
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1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i
zawodowe;
2) pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów;
3) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
4) prowadzenie zajęć

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z

uwzględnieniem rozpoznanych predyspozycji uczniów;
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
7) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

§ 65
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i
pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
5) udzielanie informacji bibliotecznych;
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych;
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego;
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;
10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.
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§ 66
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe realizują następujące zadania:
1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców;
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej;
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką;
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego;
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich
zamiłowań i uzdolnień;
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze;
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o
zachowanie zdrowia;
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§ 67
Zakres działań lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN)
1. Lider WDN współpracuje z Dyrektorem Szkoły w zakresie planowania i organizacji
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Do zadań lidera WDN należy w szczególności:
1) wspieranie nauczycieli w rozwoju ich j kompetencji wychowawczych i dydaktycznych, w
tym doskonalenie form i metod pracy nauczyciela, ich odpowiedzialności za rozwój ucznia
oraz kształcenia umiejętności rozwiązywanie aktualnych problemów szkolnych;
2) diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia, koordynowanie działań
szkoły w ramach sieci współpracy i samokształcenia;
3) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) przygotowanie oferty szkoleń w ramach wspomagania nauczycieli;
5) przygotowanie projektu organizacji doskonalenia nauczycieli, w tym projektu uchwały
rady pedagogicznej w zakresie ustalenia tej organizacji;
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6) prowadzenie dokumentacji procesu doskonalenia nauczycieli w szkole.

§ 68
Pracownicy obsługi i administracji
1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne:
1) referent;
2. Do zadań referenta należy:
1) efektywne i wydajne wspomaganie pracy szkoły, poprzez zapewnienie sprawnego
przebiegu informacji oraz wspierania pracy dyrektora w czynnościach administracyjnych;
2) zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej, głównie poprzez notowanie,
przetwarzanie i przekazywanie informacji;
3) pomoc w organizowaniu i przygotowaniu planu pracy swojego przełożonego;
4) przyjmuje klientów, interesantów, współpracowników osobiście lub przez telefon,
odpowiadana ich zapytania lub kieruje ich do dyrektora szkoły;
5) organizuje pracę poprzez zbieranie, przeglądanie i puszczanie w obieg korespondencji i
informacji, śledzi stronę internetową kuratorium oraz ministerstwa edukacji;
6) prowadzi kalendarz szkoły poprzez ustalanie spotkań, podróży służbowych i konferencji
oraz pilnuje, aby wszystko przebiegało zgodnie z ustalonym planem;
7) asystuje w przygotowaniu ofert, raportów, danych i wniosków, ankiet i innych prac
zleconych przez dyrektora szkoły;
8) uczestniczy w spotkaniach w celu sporządzenia notatek lub protokołów ze spotkań;
9) tworzy informację poprzez pisanie, redagowanie, formatowanie i edytowanie tekstów,
listów, danych, wykresów dla ZOPO, delegatury lub klienta;
10) zbiera informacje, tworzy na ich podstawie raporty, odpowiednio szybko o regularnie
przekazuje dalej informacje odpowiednim osobom;
11) zabezpiecza dokumenty, sortuje je, porządkuje oraz prowadzi ułatwiające dostęp do
dokumentów archiwum oraz czuwa nad terminowym i prawidłowym obiegiem dokumentów;
12) dokumenty obwarowane tajemnicą służbową utrzymuje w tajemnicy;
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13) zapewnia odpowiednią do potrzeb szkoły ilość materiałów biurowych poprzez stałą
kontrolę potrzebnych artykułów, tworzenia listy artykułów do zakupu oraz utrzymuje
materiały w odpowiednim miejscu i porządku, weryfikuje rachunki z poczynionych zakupów;
14) organizuje spotkania, zebrania, wyjazdy służbowe i konferencje, zgodnie z poleceniami
dyrektora szkoły;
15) asystuje w koordynacji i planowaniu działań i funkcji szkoły;
16) właściwie użytkuje urządzenia biurowe i utrzymuje je w należytym stanie;
17) stosuje się do ustalonych przepisów i procedur;
18) pomaga w określonych zadaniach szkoły.
3.Pracownik administracji ma prawo do :
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań
związanych z obsługą szkoły;
2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub
zadań związanych z obsługą szkoły;
3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w
sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych;
4) dodatkowe wynagrodzenia

rocznego

wypłacanego na zasadach i w wysokości

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej;
5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę;
6) nagrody dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria
przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być przyznana
w każdym terminie, a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród
ustala dyrektor szkoły;
7) odznaczenia ,, Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla oświaty i
wychowania;
8) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami;
9) świadczeń urlopowych określonych w kodeksie;
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10) korzystanie ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 69
1. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
1) woźny;
2) konserwator;
3) sprzątaczka;
2. Do zadań woźnego należy :
1) otwieranie i zamykanie budynku szkoły;
2) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego;
3) informowanie o zaistniałych usterkach technicznych dyrektora;
4) sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą dzwonków;
5) czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych;
6) sprzątanie i utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń szkolnych;
7) sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy;
8) doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę;
9) przygotowanie i wydawanie posiłków w świetlicy szkolnej;
10) utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach, w których wydawane są posiłki.
3. Do zadań konserwatora należy:
1) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole;
2) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły;
3) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu;
4) koszenie trawy w obejściu szkoły;
5) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły.
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4. Do zadań sprzątaczki należy:
1) sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych;
2) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych;
3) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego;
4) informowanie dyrektora o zaistniałych usterkach technicznych w szkole;
5) w przypadku nieobecności woźnej (z powodu choroby lub urlopu) wykonywanie pracy
będącej przy przydziale czynności nieobecnego pracownika;
6) pełnienie dyżurów w szatni szkolnej czuwanie nad właściwym porządkiem i
zabezpieczeniem poszczególnych szatni.
5. Pracownicy obsługi wymienieni w § 69 ust. 1 zobowiązani są do:
1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole;
2) przestrzegania regulaminu pracy;
3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;
4) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne;
5) dbanie o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić szkodę;
6) dbanie o estetyczny wygląd miejsca pracy.
6. Pracownicy obsługi mają prawo do :
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań
związanych z obsługą szkoły;
2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub
zadań związanych z obsługą szkoły;
3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w
sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych;
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4) dodatkowe wynagrodzenie rocznego wypłacanego na zasadach i w wysokości określonych
w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej;
5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę;
6) nagrody dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
7) odznaczenia ,, Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania;
8) środków higieny osobiste i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami;
9) świadczeń urlopowych określonych w kodeksie ;
10) korzystanie ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
7. Szczegółowy zakres obowiązków stanowi załącznik do umowy o pracę.

§ 70
1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska, zgodnie
z ustawą o pracownikach samorządowych.
2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 ustala się na dany rok szkolny
w arkuszu organizacyjnym.

§ 71
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor podczas swojej
nieobecności wyznacza osobę pełniącą obowiązki dyrektora ( nauczyciel pełniący dyżur
poranny w danym dniu).

ROZDZIAŁ 6
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
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§ 72
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a
także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z 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
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trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

§ 73
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z obowiązującej
podstawy programowej i z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
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b) rodziców – na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach
edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i
na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w ust. 1pkt 3) lit. a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym;
2) rodziców – do końca września w danym roku szkolnym, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności.
3. Nieobecność rodziców na wrześniowym zebraniu klasowym w danym roku
szkolnym zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i
zasadami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie.
4. Z uwagi na nieobecność rodzic jest zobowiązany:
1) sam zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i zasadami oceniania wewnątrzszkolnego
obowiązującymi w szkole, umieszczonymi w bibliotece szkolnej/ sekretariacie szkoły lub na
stronie internetowej szkoły;
2) na spotkaniach indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą.

§ 74
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów
do końca września następnego roku szkolnego, po tym terminie prace są niszczone.
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3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją
uzasadnić ustnie lub pisemnie w formie:
1) bieżący komentarz ustny;
2) recenzję pod pracą;
3) omówienie zasad oceniania prac pisemnych podczas analizy ich wyników;
4) rozmowę indywidualną z rodzicami w czasie konsultacji, zebrań z rodzicami oraz
indywidualnych rozmów w oparciu o wymagania edukacyjne.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego
rodzicom.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich
przez nauczyciela;
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem
uczącym danego przedmiotu.

§ 75
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach, odpowiednio do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oświatowego:
1)

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym
opracowanym dla ucznia;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia
na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
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3)

posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii ;
4)

nieposiadającego

orzeczenia

lub

opinii,

który

objęty

jest

pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
5) w przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych nauczyciel przedmiotu poszerza zakres
treści nauczania o zagadnienia ponadprogramowe, dostosowując go indywidualnie do
potrzeb, zainteresowań i zdolności uczniów.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych

na

podstawie

opinii

poradni

psychologiczno-pedagogicznej,

poradni

specjalistycznej lub opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń fizycznych
lub realizacji zajęć informatyki lub zajęć komputerowych wydanej przez lekarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 76
1. Oceny bieżące w klasach I–III oraz oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny
końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący

–6

2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
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6) stopień niedostateczny – 1.
2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia
" + "(plus), poza stopniem celującym.
3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, oceny śródroczne i roczne w
pełnym brzmieniu.
4. Przy ocenianiu bieżącym z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,
plastyki i muzyki 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.
5. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne
oceny szkolne w stopniach:
1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
a)

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach

edukacyjnych,
b) świadomie i twórczo zdobywa oraz wykorzystuje swoją wiedzę rozwijając swoje
uzdolnienia (przewiduje trudności i rozwiązuje nietypowe problemy i zadania o wysokim
stopniu trudności),
c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych
kwalifikując się do finałów szczebla wojewódzkiego albo krajowego lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia;
2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełen zakres informacji programowych o faktach, regułach i prawach, potrafi
biegle zastosować nabyte wiadomości w teorii i praktyce,
b) świadomie i sprawnie zdobywa i wykorzystuje zdobytą wiedzę w teorii i praktyce
(przewiduje trudności oraz sprawnie rozwiązuje problemy o wysokim stopniu trudności);
3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
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a) nie opanował pełnego zakresu informacji programowych o faktach, regułach i prawach
przewidzianych w danej klasie, lecz zna ich większość (w tym wszystkie podstawowe),
potrafi zastosować nabyte wiadomość w teorii i praktyce,
b) świadomie zdobywa i wykorzystuje nabytą wiedzę w teorii i praktyce (przewiduje
trudności i rozwiązuje nietypowe problemy o średnim stopniu trudności;
4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował pełnego zakresu informacji programowych o faktach, regułach i prawach
przewidzianych programem danej klasy, lecz zna podstawowe informacje z tego zakresu,
b) zdobywa i wykorzystuje swoją wiedzę w teorii i praktyce w podstawowym zakresie
(przewiduje trudności i rozwiązuje problemy o średnim stopniu trudności;
5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawowego zakresu informacji o faktach, regułach i prawach,
ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania ich w podstawowym wymiarze przez
ucznia w ciągu dalszej jego nauki,
b) zdobytą wiedzę wykorzystuje teoretycznie i praktycznie w ograniczonym zakresie, potrafi
rozwiązywać problemy i zadania typowe o niewielkim stopniu trudności;
c) współpracuje z innymi w rozwiązywaniu zadań, podejmuje proste decyzje w odpowiednim
zakresie;
6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował większości wymaganych programem informacji o faktach, regułach i
prawach a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) zdobytej wiedzy nie potrafi wykorzystać praktycznie ani teoretycznie, nie jest w stanie
rozwiązać (wykonać) zadań, problemów o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
6. Oceny przeliczane są według następującej skali procentowej:
Lp.

Ocena

%
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1.

celujący

99-100

2.

bardzo dobry

91- 98

3.

dobry

75-90

4.

dostateczny

55-74

5.

dopuszczający

33- 54

6.

niedostateczny

0-32

7. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w
przedmiotowych zasadach oceniania.
8. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów, uwzględniając specyfikę etapu nauczania oraz przedmiotu:
1) praca klasowa/sprawdzian – rozumiane jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe
samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć
edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy
niż z trzech lekcji:
a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej dwie takie prace, zapowiedziane z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem,
b) w ciągu jednego dnia może zostać przeprowadzona jedna praca klasowa/sprawdzian,
c) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej/
sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z
nauczycielem;
2) wypowiedzi ustne;
3) kartkówki;
4) aktywność na lekcji;
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5) działalność artystyczna;
6) działalność zdrowotno-ruchowa;
7) praca domowa.
8. Uczeń ma możliwość zgłosić nieprzygotowanie jeden raz w półroczu.
9. Uczeń może poprawić każdą ocenę bieżącą jeden raz w ciągu najbliższego tygodnia
po uzgodnieniu terminu z nauczycielem przedmiotu. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel
umieszcza ocenę wyższą.
10. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są
ocenami opisowymi.
11. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania
wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
12. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać do wglądu w ciągu dwóch
tygodni.
13. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas
wywiadówek, zebrań oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

§77
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
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7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami
opisowymi.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV
szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i
nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny.
5. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i
jest oceną pozytywną.
6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen zachowania dla klas IV-VIII:
1) zachowanie wzorowe - otrzymuje uczeń, który:
a) spełnia wszystkie regulaminowe wymagania na ocenę dobrą (ocena wyjściowa), a ponadto
wzorowo wypełnia wszystkie zadania zlecone przez nauczyciela, bądź inicjuje je sam,
b) systematycznie pracuje nad wzbogaceniem i poszanowaniem swojej wiedzy,
c) zna i stosuje system społecznych wartości etycznych pożądanych w kontaktach
międzyludzkich życia społecznego,
d) jest wzorem postaw etycznych dla kolegów i koleżanek,
e) bierze udział w przygotowaniu apeli i uroczystości szkolnych,
f) pomaga kolegom w nauce, mającym trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,
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g) rzetelnie pełni dyżury w klasie, w bibliotece szkolnej,
h) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
i) godnie reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,
uroczystościach mających charakter pozaszkolny, itp.;
2) zachowanie bardzo dobre – otrzymuje uczeń, który:
a) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
b) jest przygotowany do zajęć lekcyjnych (posiada podręczniki, zeszyty, ćwiczenia oraz
niezbędne przybory łącznie ze strojem gimnastycznym),
c) przestrzega norm etycznych pożądanych społecznie, m.in. używa form grzecznościowych
wobec kolegów i koleżanek oraz nauczycieli, przestrzega ustalonego w szkole porządku,
stosuje kulturalne formy zachowania w pomieszczeniach szkolnych,
d) dba o własność szkolną- sprzęt, książki z biblioteki, pomoce naukowe, itp.,
e) okazuje szacunek nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły,
f) dba o bezpieczeństwo swoje, swoich kolegów, wystrzega się szkodliwych nałogów,
g) nosi odpowiedni strój i odpowiednie obuwie na zmianę,
h) solidnie wykonuje pracę społeczną zleconą przez nauczyciela bądź samorząd szkolny
(klasowy),
i) dba o czystość ciała i odzieży, estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły;
3) zachowanie dobre – otrzymuje uczeń, który:
a) przestrzega norm etycznych niezbędnych w życiu społeczności szkolnej,
b) w stopniu dobrym i dostatecznym spełnia obowiązki szkolne,
c) nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się rzadko, nie ucieka z lekcji,
d) stosunek do kolegów, koleżanek i innych osób nie wykracza poza przyjęte normy
zachowania;
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4) zachowanie poprawne – otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom regulaminowym
poprzez:
a) nie przestrzeganie systematycznie norm etycznych niezbędnych w życiu społeczności
szkolnej, ale uchybienia nie dotyczą ich zasadniczych elementów ,
b) nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności w szkole zdarzają się sporadycznie,
c) braki w kulturze osobistej,
d) nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych (brak podręcznika, zeszytu, niezbędnych
przyborów, stroju gimnastycznego, odpowiedniego obuwia na zmianę, itp.),
e) pozostałe wymagania, jak w przypadku oceny dobrej;
5) zachowanie nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który:
a) nierzadko narusza normy etyczne niezbędne w życiu społeczności szkolnej,
b) absencja nieusprawiedliwiona zdarza mu się często,
c) ucieka z lekcji,
d) wykazuje negatywny stosunek do obowiązków szkolnych,
e) stosunek do kolegów i koleżanek oraz innych osób wykracza poza przyjęte normy
zachowania;
6) zachowanie naganne - otrzymuje uczeń, który w rażący sposób uchybia wymaganiom
regulaminowym (środki zaradcze nie przynoszą skutku) poprzez:
a) wchodzenie w konflikt z prawem (kradzieże, włamania, itp.),
b) niska kultura osobista,
c) lekceważący stosunek do nauki,
d) brak szacunku dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek,
e) nagminne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia (wagary, notoryczne
spóźnianie się, ucieczki z lekcji),
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f) bójki z kolegami na terenie szkoły lub groźby ich pobicia,
g) zachowanie zagrażające bezpieczeństwu kolegów i koleżanek,
i) niszczenie sprzętu, książek z biblioteki, pomocy naukowych i innego mienia szkolnego.
7. Wychowawca przed ustaleniem oceny zachowania powinien:
1) uwzględnić samoocenę ucznia;
2) skonsultować samoocenę ucznia z opinią klasy;
3) zasięgnąć opinii o uczniach u nauczycieli prowadzących inne zajęcia edukacyjne w danej
klasie.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§78
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: I półrocze – od początku września do końca
stycznia, II półrocze – od początku lutego do końca czerwca.
2. Klasyfikację roczną i śródroczną przeprowadza się na pięć dni przed zakończeniem
każdego półrocza.
3. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz wychowawcy klas podsumowują na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej osiągnięcia edukacyjne uczniów, wystawiając oceny klasyfikacyjne śródroczne
i roczne oraz oceny zachowania.
4. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych nauczyciele poszczególnych
przedmiotów, a wychowawcy o ocenie zachowania informują w następujący sposób:
1) uczniów – na zajęciach edukacyjnych – ustnie na pięć dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej, a o ocenie niedostatecznej w terminie nie krótszym niż 30
dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
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2) rodziców – pisemnie oraz poprzez wpis w dzienniku elektronicznym.
5. Rodzice powinni zapoznać się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi
rocznymi oraz potwierdzić ten fakt swoim podpisem.
§79
1.

Klasyfikacja

śródroczna

polega

na

okresowym

podsumowaniu

osiągnięć

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na
koniec stycznia.
3. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi.
4. Śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom
i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku odpowiednio do
wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniem
uzdolnień.
5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach
I–III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych
zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
6. W klasach I–III roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi i nie podlegają procedurze odwoławczej.
7. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i
postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku odpowiednio do
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wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniem
uzdolnień.
8. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo
najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
klasach programowo niższych w szkole;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
9. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
10. Przy ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej z wychowania fizycznego, techniki, zajęć
technicznych, plastyki i muzyki 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.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się " zwolniony" albo "zwolniona".
12. Przy ustaleniu śródrocznej i rocznej 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 lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że

poziom osiągnięć

edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnianie braków.
14. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
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15. Na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a
wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.
16. Laureat konkursu przedmiotowego/ olimpiady o zasięgu wojewódzkim lub laureat
konkursu przedmiotowego/ olimpiady o zasięgu ogólnopolskim otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną.

§80
1. Nie później niż na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,
wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania poprzez wpis oceny w odpowiednim miejscu dziennika lekcyjnego oraz
informacji uczniów i ich rodziców:
1) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć
ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych

w odpowiednim miejscu

dziennika lekcyjnego na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;
2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę
wpisaną przez wychowawcę w odpowiednim miejscu dziennika lekcyjnego na 30 dni przed
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez ustną/ pisemną informację.
3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia o
zapoznaniu się z informacją, zobowiązuje szkołę do poinformowania o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§81
Egzamin klasyfikacyjny
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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 zajęciach edukacyjnych przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest
klasyfikacja.
2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w
dokumentacji

przebiegu

nauczania

zamiast

oceny

klasyfikacyjnej

wpisuje

się

"

nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
8. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który
kontynuuje naukę we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego lub uczęszcza na zajęcia do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka
obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka
obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole , w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
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9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu
jednego dnia.
10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów
rodzice.
11. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek
szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia
techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych.
15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
16. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem jego rodzicami .
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
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18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego.

§82
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w
terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. 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, przeprowadza sprawdzian wiadomości i
umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z
danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian, o którym mowa przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od
dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie
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może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin sprawdzianu ;
3) zadania (pytania) sprawdzające;
4)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
11. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W
tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
12. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy
klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania
informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.
13. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
14. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
1) zaistnienia nowych okoliczności np.: informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia,
osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska, itp.;
2) pozytywnej opinii samorządu klasowego;
3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły;
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4) braku upomnień wychowawcy klasy i dyrektora;
5) braku uwag negatywnych, godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.
15. Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.
16. Wychowawca klasy ponownie analizuje warunki spełnienia przez ucznia kryteriów
zawartych w statucie szkoły i ustala ostateczną ocenę.
17. Roczna ocena zachowania nie może być niższa od przewidywanej.

§83
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym
promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału, albo na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna
może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka
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mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te
zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma
opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole
podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za
rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania

pozytywne oraz

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej

uzyskał

z

obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych

średnią

rocznych

ocen

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
10. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

§84
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej otrzymał negatywną ocenę 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.
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3.Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki,
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
5.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia, 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.
7. Z 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;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. 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.
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9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
11. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 85
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne
i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
4. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza
ostatnią klasę szkoły podstawowej.
5. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego

wydane

ze

względu

na

niepełnosprawność

intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
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§ 85 a9
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia,
fizyka, geografia lub historia.
3. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
1)

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz

przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
2)

wskazującą przedmiot do wyboru;

3)

informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z

danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
4. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące
przed terminem egzaminu ósmoklasisty pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji;
3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub języku regionalnym.
5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność

intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym

lub

znacznym

lub

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty.
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6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez
dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

7. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego
przedmiotu.
8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, następuje na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub
ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu
zespołu egzaminacyjnemu.
9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
10. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 7 z
innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru niż ten, który został
zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza,
złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje
okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego
uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do
wyboru.
11. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
3) przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym w szkole.
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12. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z
rodzicami ucznia.

§86
1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkolą otrzymuje świadectwo ukończenia
poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest zgodnie z przyjętą procedurą egzaminu
klasyfikacyjnego w szkole.
3. Uczniowi nie ustala się oceny z zachowania.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
5. Egzamin poprawkowy odbywa się zgodnie z przyjętą w szkole procedurą egzaminu
poprawkowego.
6.

Uwzględniając

możliwości

edukacyjne

ucznia

szkoły podstawowej,

rada

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne
są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
7. Począwszy od klasy IV uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą,
który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
wyróżnieniem.
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ROZDZIAŁ 7
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 87
Prawa i obowiązki ucznia
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci siedmioletnie z obwodu szkoły na
podstawie zgłoszenia rodziców do 10 kwietnia danego roku kalendarzowego, w którym
ukończą siódmy rok życia.
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
3. W wyjątkowych przypadkach do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci
sześcioletnie pod warunkiem, że odbyły roczne przygotowanie przedszkolne oraz uzyskały
pozytywną opinię o dojrzałości szkolnej wydaną przez poradnię psychologicznopedagogiczną.

§ 88
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma także prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
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7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w
nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych;
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie
przewozu do szkoły;
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i
ulepszeń w życiu klasy i szkoły;
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo
wyborcze);
17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich
sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej
podstawowych praw uczniów;
18) pomocy materialnej;
19)dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.

§ 89
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i
stosownych regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
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2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu
zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany
jest do przybycia do sali, w której się one odbywają;
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez
nauczyciela do wykonania w domu;
5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne;
6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się
na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego
lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka –
ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy;
dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie
lekarskie;
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
10) dbania o piękno mowy ojczystej;
11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanować poglądy i przekonania innych,
d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
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e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w
zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających;
15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu - ubiór w stonowanych kolorach;
16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za
zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo
koszty zakupu nowego mienia;
17) w czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych wszystkich uczniów obowiązuje
strój biało-czarny lub biało-granatowy;
18) podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy;
19) budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach
niepozostawiającej śladów;
20) w budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających
zdrowiu i bezpieczeństwu.

§90
1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
1) za posiadanie i korzystanie z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego
przez ucznia niepełnoletniego na terenie szkoły odpowiada rodzic;
2) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych i tabletów, urządzenia powinny być wyłączone i schowane;
3) poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon lub inny sprzęt
elektroniczny może być używany jedynie w trybie „milczy”;
4) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego sprzętu elektronicznego jest
możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej;
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5) zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub
dyrektorowi szkoły, a także rodzicom;
6) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradzione i uszkodzone telefony lub inny sprzęt
elektroniczny;
7) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły
powoduje konsekwencje przewidziane w regulaminie używania telefonów i innego sprzętu
elektronicznego.

§91
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę
do:
1) wychowawcy klasy;
2) dyrektora szkoły.
2. Uczeń lub jego rodzice składają skargę w formie ustnej do wychowawcy, w
terminie do 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia.
3. Wychowawca

klasy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 3 dni

roboczych i informuje zainteresowane strony o wyniku postępowania.
4. W przypadku, gdy wychowawcy klasy nie uda się rozstrzygnąć, czy prawa ucznia
zostały naruszone lub zainteresowane strony nie są usatysfakcjonowane wynikiem
postępowania, wówczas uczeń lub rodzice ucznia mają prawo złożyć skargę do dyrektora.
5. Uczeń lub jego rodzice składają skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w
terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia.
6. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące
naruszenia prawa ucznia.
7. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych.
8. Odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy.
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9. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo
odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z
powiadomieniem dyrektora.

§ 92
Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb odwołania się od nagrody
Uczeń może być nagradzany za:
1)

wysokie wyniki w nauce;

2)

osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

3)

wzorowe zachowanie;

4)

odwagę godną naśladowania;

5)

przeciwstawianiu się złu;

6)

udzielanie pomocy innym osobom;

7)

szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;

8)

sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;

9)

inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej;

10) aktywny i systematyczny udział w działaniach wolontariackich.

§93
Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy;
2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców;
3) pochwałę ustną dyrektora szkoły;
4) dyplom uznania;
5) stypendium motywacyjne;
6) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski;
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7) wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

§94
Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z
uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania. Od nagrody
przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego
pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły
w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatrując sprawę, może posiłkować się opinią
wybranych organów szkoły.

§ 95
1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do

statutu szkoły, poleceń dyrektora i

nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego,
mogą być zastosowane kary w postaci:
1) upomnienia ustne wychowawcy klasy lub nauczyciela;
2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy lub nauczyciela;
3) pisemna nagana wpisana do akt ucznia i dziennika lekcyjnego;
4) upomnienie dyrektora szkoły udzielone indywidualnie uczniowi;
5) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;
6) nagana dyrektora szkoły z wpisem do akt ucznia i dziennika lekcyjnego;
7) pozbawienie ucznia prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
8) zdegradowanie ucznia z funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku
pełnienia takiej funkcji);
9) zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych, wycieczkach, itp. .
2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady
pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
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§ 96
O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty
na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
1) zastosowanie kar z § 96 ust. 1 pkt 1–9 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

§97
Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły
1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze,
a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora
z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej
szkoły.
2. Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do
Kuratora Oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu
uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.
3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca,
pedagog szkolny lub inny nauczyciel.
4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły
przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami,
rzecznikiem obrony.
5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora
oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia.
6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie
której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.
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7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez
usprawiedliwienia, bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada
pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.
§ 98
1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia
uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w
terminie 7

dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie ucznia i jego rodziców

o rozstrzygnięciu.
2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie ucznia jego
rodziców o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz
samorządu uczniowskiego.

§ 99
1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary .
2. O nałożonej karze lub nagrodzie powiadamia się rodziców ucznia ustnie lub pisemnie
w sposób określony przez dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 100
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: Szkoła Podstawowa w Zaborowie.
2. Szkoła może posiadać własny sztandar i godło.
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3. Szkoła posiada logo (otwarta księga na pomarańczowym polu w kształcie koła, na
obwodzie koła widnieje napis: SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE ) oraz stronę
internetową.
4. Szkoła posiada własny ceremoniał:
1) śpiew hymnu państwowego przed każdą uroczystością;
2) eksponowanie symboli narodowych podczas uroczystości szkolnych ( flaga, godło);
3) w uroczystościach szkolnych bierze udział cała społeczność szkolna w stroju białoczarnym lub biało-granatowym.
5. Szkoła kultywuje własne tradycje.
6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
7. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z
odrębnymi przepisami.

§ 101
1. Statut Szkoły Podstawowej w Zaborowie może ulec zmianie w całości lub w części.
Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek rady pedagogicznej albo
dyrektora szkoły lub organu prowadzącego złożony do rady pedagogicznej. W przypadku
zmiany przepisów prawnych wniosek w sprawie dostosowania statutu do obowiązujących
przepisów ustawowych składa do rady pedagogicznej z urzędu dyrektor szkoły.
2. Projekt zmian w niniejszym Statucie przygotowuje i zatwierdza uchwałą rada
pedagogiczna, a opiniuje rada rodziców.
3. Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania jednolitego tekstu statutu po 3
nowelizacjach.
4. W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa Prawo
Oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze.
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5. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi szkoły.

§ 102
1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r.
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