STATUT
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA
W KASZOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Statut został opracowany w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
3. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
4. Konwencję o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) .
6. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - podpisane
17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649)
7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)
8. Rozporządzenie 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. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków
i
sposobu
oceniania,
klasyfikowania
i
promowania
uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843 ze zm. z dnia 25.08.2017, poz.1651)
10. Rozporządzenie 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)
11. Rozporządzenie MEN 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)
12. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113 ze zm. 28.08.2017r., poz.1652).
13. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578)
14. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz.
1157 ze zm. z 28.08.2017r. ,poz.1656).
15. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz.
1157 ze zm. z 28.08.2017r. ,poz.1656).
16. Rozporządzenie MEN 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).
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
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18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2017r.,poz. 532 ze zm. z 28.08.2017r. ),
20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)

§2
1. Nazwa i typ szkoły oraz jej organy nadrzędne.
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie.
2) Imię szkoły – Adam Mickiewicz.
3) Siedziba szkoły : Kaszów 37, gmina Stara Błotnica, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie.
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie posiada nr statystyczny - Regon 0001189324.
5) Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Starej Błotnicy. Szkoła jest jednostką budżetową
gminy.
6) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu.
7) Do obwodu szkoły podstawowej należą następujące miejscowości:
a) Kaszów;
b) Tursk;
c) Łępin;
d) Żabia Wola;
e) Kaszewska Wola;
f) Sewerynów.

§3
1. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. Świadectwo ukończenia szkoły daje możliwość dalszego kształcenia.
2. Szkoła organizuje oddziały przedszkolne dla dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich
realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§4
1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Kaszowie;
2) oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć przygotowanie przedszkolne dzieci zorganizowane
w szkole podstawowej;
3) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Kaszowie;
4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Kaszowie;
5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
Dz. U. z 2017, poz. 59);
6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Kaszowie;
7) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Kaszowie;
8) wychowankach, należy przez to rozumieć dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Kaszowie oraz dzieci uczęszczające do oddziału programowo niższego ( 3 – 4 – 5-latki);
9) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
10) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział w szkole;
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11) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaszowie;
12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora
Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu;
13) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Urząd Gminy z siedzibą w Starej Błotnicy.
§5
1.
2.

3.
4.

Szkoła posługuje się pieczęcią okrągłą dużą i małą o treści:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie.
Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Kaszowie
26-806 Stara Błotnica tel. 048/619-70-27
REGON 0001189324 NIP 798-141-27-04
Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji
szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione

Rozdział II
Cele i zadania szkoły
§6
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:
1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania
się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi
narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym
co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia
dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku
intelektualnego oraz fizycznego;
5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych
stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego
rozumienia świata, ludzi i siebie;
a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;
b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;
7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych
od fantastycznych;
8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego,
technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
w poczuciu więzi z rodziną;
10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans
oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;
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12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia
czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
13) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem;
14) kształtuje świadomość ekologiczną;
15) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia
poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
16) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;
17) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne,
18) propaguje postać patrona szkoły – Adama Mickiewicza;
19) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;
20) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;
21) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów
oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;
22) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności
za siebie i najbliższe otoczenie;
23) 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;
24) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
i odpowiedzialności za zbiorowość;
25) 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);
26) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;
27) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
28) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;
29) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają
w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
30) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
31) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.
§7
1.

Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju
i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
poprzez:
a) realizację podstawy programowej;
b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć;
c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania;
e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych;
b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;
c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;
d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty
lokalnej;
e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych;
g) organizowanie języka mniejszości narodowej, etnicznej.
3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności
poprzez:
a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, organizowanie
nauczania indywidualnego;
b) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły;
c) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej;
d) prowadzenie zajęć specjalistycznych.
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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.
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) gwarantuje diagnozę zespołu uczniów;
d) zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu.
6)
zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, tj.:
a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły;
b) przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
c) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;
d) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela
wyznaczonego na zastępstwo;
e) zapewnia opiekę dzieciom realizującym przygotowanie przedszkolne z chwilą przejęcia
wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub innym upoważnionym przez nich
na piśmie osobom;
f) zagwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy;
g) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
h) wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów;
i) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem
dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych;
j) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu
wokół budynku.
7) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami rozpoczynającymi
naukę w pierwszej klasie tj.:
a) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić
zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami
bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły;
b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się
po drogach.
8) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu poprzez:
a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,
b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.,
9) dla uczniów o bardzo trudnych warunkach materialnych lub rodzinnych szkoła występuje do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej o stałą lub doraźną pomoc materialną;
10) świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy;
11) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, szkoła
zapewnia nauczanie indywidualne;
12) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki;
13) podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym zdrowia
psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także
redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są poprzez:
a) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia;
b) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji, w tym
organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;
c) 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;
d) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych,
udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;
e) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;
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f)

zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed niepożądanymi
treściami w Internecie.
§8
Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne

1.

2.

3.

Wychowanie przedszkolne realizowane Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaszowie
obejmuje w szczególności dzieci w wieku 6 lat, tj. dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne oraz dzieci w wieku od 3 do 5 lat i odbywa się według następujących ustaleń:
1) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;
2) szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny roku
szkolnego, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący;
3) praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o dopuszczony przez dyrektora
szkoły program wychowania przedszkolnego realizujący w całości podstawę programową wychowania
przedszkolnego, w oparciu o roczny plan pracy szkoły;
4) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut;
5) czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych prowadzonych w oddziale przedszkolnym
zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w oddziale
przedszkolnym zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka
regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
b) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest
przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych
możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu
doświadczeń w: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu
bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania
z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które
umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny,
wolniejszy lub przyspieszony;
5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji
osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,
dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się
w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki,
tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki
w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez
rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko
wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym
osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie
rozwoju;
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14) systematyczne
uzupełnianie
(zgoda
rodziców)
realizowanych
treści
wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez
nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka
mniejszości narodowej lub etnicznej;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz starsze rodzeństwo,
które ukończyło 10 rok życia, upoważnione pisemnie przez rodziców (prawnych opiekunów).
1) Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo dziecku
upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów, upoważnienia składa się do
wychowawcy grupy.
2) W sytuacjach wyjątkowych, których nie można przewidzieć (np. złe warunki atmosferyczne, awarie
pojazdów, inne zdarzenia losowe), rodzice lub prawni opiekunowie mogą wskazać telefonicznie osobę
odbierająca ich dziecko, która musi okazać dowód tożsamości.
5. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów
oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności:
1) właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami
higieny umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej psychicznej;
4) poszanowania jego godności osobistej;
5) poszanowania jego własności;
6) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
7) akceptacji jego osoby;
8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania.
6. Dziecko ma obowiązek:
1) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne;
2) nie przeszkadzać innym w zabawie;
3) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
4) dzielić się z rówieśnikami zabawkami;
5) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;
6) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;
7) nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom;
8) nie oddalać się od grupy.
7. Obowiązki nauczyciela w oddziale przedszkolnym:
1) zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia powierzonych mu dzieci;
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
3) wspieranie i rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie,
otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej;
4) planowanie i prowadzenie pracę wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o wybrany program
wychowania przedszkolnego;
5) prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz obserwacji pedagogicznych służących poznawaniu swoich
wychowanków, przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej 2 razy do roku w listopadzie oraz
kwietniu danego roku szkolnego;
6) przedstawienie kart diagnozy dyrektorowi szkoły wraz ze sprawozdaniem do końca grudnia oraz do
15 czerwca danego roku szkolnego;
7) zapewnienie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wg odrębnych przepisów;
8) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowywanie metod i form pracy do jego
możliwości.
8. Do podstawowych obowiązków rodziców(opiekunów prawnych) dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce;
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
5) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego;
6) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
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9. Rodzice mają obowiązek informowania dyrektora oraz nauczycieli wychowawców oddziałów przedszkolnych
o problemach zdrowotnych swojego dziecka.
10. W oddziale przedszkolnym nie przewiduje się podawania farmaceutyków.
11. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie,
a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
12. W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
13. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowawczo – dydaktycznym dopuszczonym przez dyrektora do
realizacji w przedszkolu w danym roku szkolnym oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy
wychowawcy oddziału oraz plany pracy szkoły;
2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat funkcjonowania swego dziecka w przedszkolu;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych
oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi spostrzeżeń z obserwacji pracy
przedszkola.
§9
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania
czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz
specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zespół tworzy dyrektor szkoły dla ucznia posiadającego:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię
psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu
orzeczenia lub opinii;
2) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie 1) - niezwłocznie po
przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu oraz nauczyciele, którzy
uczą w oddziale, do którego uczęszcza uczeń.
Do zadań zespołu należą:
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej z uwagi
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne
uzdolnienia,;
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9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także
z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,;
3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i sposobu ich realizacji.
Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej
z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
Dla uczniów, o których mowa w ust. 6 pkt 1), zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny
program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po
dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od
potrzeb z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz
z określeniem metod i formy pracy z uczniem;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
z tym, że w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze
socjoterapeutycznym,
3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie
z przepisami;
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami
psychologiczno–pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.
Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy
psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane.
O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie
informuje na piśmie rodziców ucznia.
Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, plan działań wspierających zawierający:
1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi
pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
3) metody pracy z uczniem;
4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa
w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
5) działania wspierające rodziców ucznia;
6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym
poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz
innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeb rozwojowe edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.
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18. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym
efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
1) danej formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;
2) pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem
arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.
§ 10
Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły.
2. W szkole powołany został zespół nauczycieli:
1) Zespół wychowawczy, tworzą go nauczyciele uczący w danym oddziale.
Do zadań zespołu należy:
a) opiniowanie wybranych przez nauczyciela programów nauczania;
b) analiza wyników sprawdzianów w danym oddziale;
c) analiza wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
d) ustalenie i realizowanie doraźnych zabiegów wychowawczych wobec uczniów;
e) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach
danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących
w danym roku szkolnym.
2) Zespół do spraw ewaluacji dokumentów szkoły.
Cele pracy zespołu:
a) śledzenie zmian w prawie oświatowym;
b) bieżąca aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN;
c) zapoznawanie Rady Pedagogicznej ze zmianami w prawie oświatowym.
3) Zespół do promocji szkoły.
Cele pracy zespołu:
a) wykreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;
b) promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli;
c) ukształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą;
d) nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi;
e) podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, uczniów i rodziców;
f) włączenie rodziców w życie szkoły.
4) Zespół do spraw organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Cele pracy zespołu:
a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie
sposobów ich zaspokojenia, w tym: obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
b) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz
zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
1.

§ 11
Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją
pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę
jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w
całej szkole lub w oddziale lub grupie.
3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i
organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po
wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
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6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2) opinii Rady Szkoły;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy
założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
8. Szkoła może prowadzić działalność zwaną eksperymentem pedagogicznym poprzez działania służące
podnoszeniu skuteczności kształcenia, w ramach których są modyfikowane warunki:
1) organizacji zajęć edukacyjnych;
2) zakresu treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.
Rozdział III
Organy pracy szkoły
§ 12

1. Podstawowymi organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
2. Organy szkoły mają swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji w granicach swoich kompetencji
określonych ustawą o systemie oświaty oraz wewnętrznymi regulaminami.
3. Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie :
1) planowania rozwoju szkoły;
2) opracowania organizacji placówki;
3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
4) organizacji imprez, uroczystości, konkursów, przetargów i zawodów;
5) opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły.
4. Bieżące kontakty między organami szkoły odbywają się bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektora
szkoły lub osoby specjalnie do tego powołanej.
§ 13

1.

Kompetencje dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę lub placówkę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
szkoły;
10) zapewnienia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań;
11) wspomaga nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, stwarza warunki oraz umożliwia zdobywanie
kolejnych stopni awansu zawodowego;
12) tworzy właściwą atmosferę pracy opartą na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku;
13) odpowiada za majątek szkoły i prawidłowe powierzanie odpowiedzialności materialnej
za poszczególne składniki majątkowe podległym sobie pracownikom;
14) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
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15) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu
opinii samorządu uczniowskiego.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten,
na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.
4. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu,
w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę
klasy, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora,
opiekuna rodziny i innych.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą
rodziców i samorządem uczniowskim.
7. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz
biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustala dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - do 8 dni w roku szkolnym.
8. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania
przedszkolnego poza szkołą.
9. Dyrektor szkoły, ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku
porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej
klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
10. Dyrektor szkoły wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane
z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.
11. Dyrektor ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych
podręczników lub materiałów.
12. Dyrektor podaje corocznie w terminie do dnia 20 czerwca w danym roku szkolnym zestaw podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.
13. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie specjalnego ucznia.
§ 14
1. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) rada pedagogiczna jako organ kolegialny szkoły ma decydujący wpływ na realizację jej zadań
statutowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki;
2) w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole;
3) zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie
(semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu
prowadzącego szkołę 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 szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
6) w zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez
jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;
7) rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
a) zatwierdza plany pracy szkoły;
b) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
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podejmuje uchwały w sprawie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców;
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego;
e) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów;
f) ustala sposób 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:
a) roczną organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy plan zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
b) projekt planu finansowego szkoły;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;
e) opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego w klasach IV – VIII;
f) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach
danego poziomu przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących
w danym roku szkolnym;
g) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty),
do których zalicza się zajęcia z języka obcego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona
podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania.
9) rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia go do
uchwalenia;
10) w wypadku wprowadzenia wielu zmian w statucie szkoły lub nagromadzenia się dużej liczby poprawek
lub zmian rada pedagogiczna opracowuje tekst jednolity statutu szkoły i przedstawia go do uchwalenia;
11) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
12) rada pedagogiczna podejmuje decyzje na podstawie opinii nauczyciela o powtarzaniu klasy przez ucznia
klas I – III;
13) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
14) rada pedagogiczna działa zgodnie ze swoim regulaminem.
c)

§ 15
1. Kompetencje Rady Rodziców:
1) Radę Rodziców stanowią Rady Oddziałowe z poszczególnych klas, których członkowie zostali
wybrani w tajnym głosowaniu.
2) Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
3) Rada Rodziców w celu wspierania swej działalności statutowej gromadzi środki z dobrowolnych
składek rodziców oraz innych źródeł.
4) Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
5) Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
6) Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo - profilaktyczny szkoły
obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
7) Opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego w klasach IV – VIII.
8) Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
9) Opiniuje decyzje dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej
organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
10) Opiniuje propozycje dyrektora zawierające zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
11) Opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
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12) Rada oddziałowa rodziców występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o niedzielenie oddziału
klas I - III w przypadku zwiększenia uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.
§ 16
1. Kompetencje samorządu uczniowskiego, zwanego dalej samorządem:
1) samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły;
2) samorząd działa na podstawie własnego regulaminu;
3) samorząd tworzą uczniowie szkoły;
4) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów;
5) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
6) samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich
sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
7) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
§ 17
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.
1. W przypadku sporu pomiędzy organami szkoły:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora
szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron,
zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu
14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół
Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym,
że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku
niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
§ 18
Wolontariat w szkole
Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz
bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby
innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz potrzebujących.
2.
Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
3.
Cele i założenia rady wolontariatu to w szczególności:
1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;
1.
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4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych,
samotnych;
5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;
6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;
8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami
takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;
9) promowanie życia bez uzależnień;
10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.
4. W skład rady wolontariatu wchodzą po jednym przedstawicielu z klas IV – VIII.
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. Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje
przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad
obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.
9. Zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy powinny odpowiedzieć na pytania: na czym będzie
polegać ich praca, co jest w niej ważne, na jakich zasadach opiera się wolontariat, pokazać wszelkie plusy
i minusy takiej aktywności po to, by wesprzeć świadomość ich decyzji.
10. Szkoła może podpisywać kontrakty i ustalić czas próby, ponieważ będzie to pierwsze zetknięcie w praktyce
z różnymi sytuacjami, które są trudne i mogą różnie wpłynąć na uczniów podejmujących wyzwanie.
11. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.
§ 19
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje,
a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
szkoły lub placówki.
2. 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 pedagogicznej i rady rodziców.

Rozdział IV
Organizacja pracy szkoły
§ 20

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich
określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
1) I - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty
poprzedzającej ferie zimowe;
2) II - od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
3. Dopuszczalny jest inny podział roku szkolnego na półrocza i czas ich trwania, jednak zmiany te muszą być
zatwierdzone przez radę pedagogiczną po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu ich przez radę szkoły,
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
§ 21

1.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie
nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem

15

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu
programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
Liczba uczniów w oddziale (klasie) zależy od liczby dzieci w danym wieku
z obwodu obejmującego działanie szkoły.
Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzone są w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
W przypadku przyjęcia ucznia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych
do klas I-III dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, w którym liczba
uczniów przekracza 25.
Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału i zwiększyć limit uczniów w klasach I-III jednak nie więcej niż
o 2 uczniów na wniosek rady oddziałowej, za zgodą organu prowadzącego oraz z obowiązkowym
zatrudnieniem asystenta nauczyciela.
Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
Przy organizacji szkoły oraz ustalaniu liczby uczniów w oddziale brane są pod uwagę przepisy zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 8 lutego
1995 r.) .
Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone po lub przed zajęciami lekcyjnymi.
Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, z których
z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących
powyżej 24 uczniów.
W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach,
o których mowa w ust. 10, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów,
w miarę możliwości oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. Możliwe jest tworzenie grup
międzyoddziałowych.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Czas trwania zajęć zintegrowanych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie zajęć, zgodnym z ramowym planem nauczania.
Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 18,
w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie
tygodniowym.
Podstawową formą pracy w klasach IV - VIII są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
§ 22

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
2. 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, języka
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego;
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, zajęć z języka migowego, 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, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

6) 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;
7) liczbę godzin zajęć świetlicowych;
8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, określa także
szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w tych oddziałach, a w szczególności:
1) liczbę oddziałów przedszkolnych;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej
lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym;
4) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;
5) liczbę nauczycieli ogółem wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz
liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów
przeliczeniowych tych nauczycieli;
6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę
podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces
kształcenia.
Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez zakładowe organizacje
związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.
Opinia zakładowych organizacji związkowych, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania
arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.
Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza
arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.
Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania
arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 30 września:
1) opinie, o których mowa w ust. 5 i 7, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian;
2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
ich otrzymania.
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30 września,
organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający rozkład stałych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 23

1. Jeśli w szkole zaistnieją szczególnie trudne warunki demograficzne dopuszcza się organizację nauczania
w klasach łączonych.

2. Organizacja nauczania w klasach łączonych:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej
i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
2) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez
łączenia tych klas z innymi klasami;
3) w klasach IV– VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi
klasami;
4) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez
łączenia tych klas z innymi klasami.
§ 24

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia
ogólnego;

17

2.

3.
4.
5.
6.

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;
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.
Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także:
a) zajęcia z religii/etyki prowadzone na życzenie rodziców,
b) zajęcia z języka mniejszości narodowej i etnicznej,
c) zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny.
Zasady prowadzenia zajęć religii i etyki religii regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN
z dnia 25 marca 2014 roku.
Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, których rodzice to
zadeklarują w formie pisemnej zgody, po złożeniu takiej deklaracji udział w zajęciach staje się
obowiązkowy.
Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie etyki
odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkolnego zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne, jeżeli uzna, że jest taka potrzeba.
§ 25

1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania
i opieki, dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób
przekazywania tych informacji.
§ 26

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na organizację dojazdów, czas pracy
2.
3.

4.
5.
6.
7.

rodziców – na wniosek rodzica lub inne okoliczności wymagające zapewniania opieki szkoła organizuje
świetlicę.
Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, których liczebność nie powinna przekraczać
25 uczniów.
Pracę świetlicy organizuje wychowawca świetlicy powoływany przez dyrektora szkoły, który:
1) koordynuje i organizuje pracę świetlicy;
2) szczegółowy wykaz obowiązków wychowawcy świetlicy określa dyrektor szkoły w zakresie
obowiązków.
Wszystkie zajęcia świetlicy winny być dokumentowane w dzienniku zajęć świetlicy.
Dzieci korzystające ze świetlicy zapisują rodzice z początkiem roku szkolnego. Rodzice są zapoznawani
z regulaminem świetlicy i potwierdzają podpisem przestrzeganie regulaminu.
Uczeń zgłasza swoje przybycie do świetlicy opiekunowi świetlicy, a nauczyciel odnotowuje jego obecność
w dzienniku.
Zadania wychowawcy świetlicy:
1) organizowanie dla wychowanków zajęć sportowo-rekreacyjnych, dydaktycznych i opiekuńczych;
2) pomoc w przygotowaniu się uczniów do lekcji i wykonywaniu zadań domowych;
3) współpraca z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
§ 27

1.

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią, dostępna w wyznaczonych godzinach dla
wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkoły. Z biblioteki mogą również korzystać rodzice uczniów, inni
pracownicy szkoły. Każda osoba korzystająca z zasobów bibliotecznych musi być zapoznana
z regulaminem biblioteki i mieć założoną kartę biblioteczną.
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Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz
innymi bibliotekami:
1) biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca;
2) czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko;
3) za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą lub
o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki;
4) biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą w doborze literatury
dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych;
5) biblioteka szkolna umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między bibliotekami;
3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4. Funkcje biblioteki:
1) biblioteka służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie
zawodowe nauczycieli;
2) biblioteka stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się
w szkole;
3) biblioteka jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele-bibliotekarze oraz
nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów;
4) biblioteka pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
5. Zadania pracowników biblioteki :
1)
gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2)
udostępnianie zbiorów czytelnikom;
3)
gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
przekazywanie materiałów ćwiczeniowych;
4)
tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
5)
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
6)
organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,
w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących
do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym;
7)
prowadzenie poradnictwa czytelniczego;
8)
prowadzenie dokumentacji biblioteki;
9)
rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów, m.in. poprzez organizowanie dla
młodzieży imprez czytelniczych, konkursów, mających na celu upowszechnianie czytelnictwa;
10)
sporządzanie zestawień wyników czytelnictwa;
11)
współpraca z wychowawcami i nauczycielami;
12)
tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł.
2.

§ 28

1. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną między innymi przez korzystanie
z konsultacji i doradztwa w zakresie :
1) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
2) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz wspieraniu
nauczycieli w tym zakresie;
3) wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji
w tym zakresie;
4) wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa;
5) udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Poradnie udzielają pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie:
1) wspomagania wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się;
2) nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu
komunikacji społecznej;
3) pomocy psychologicznej;
4) profilaktyki uzależnień;
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5) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
6) edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter
problemów z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
4. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydaje opinie
między innymi w sprawach:
1) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom;
2) indywidualnego programu lub toku nauki oraz innych sprawach określonych w przepisach odrębnych.
5. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły /na wniosek
rodziców/ poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, dla dzieci z zaburzeniami
lub odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji i metod pracy –
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 29
1. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi pracę a w szczególności:
1) Policją poprzez zapraszanie policjantów do szkoły, celem przeprowadzenia pogadanek profilaktycznych,
społeczno-prawnych, dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów oraz sposobów
zapobiegania;
2) Strażą Pożarną, spotkania profilaktyczne, prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym, udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej;
2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, spotkania w sprawach rodzinnych;
3) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez wnioskowanie o pomoc materialną, dożywianie,
zorganizowany wypoczynek dla uczniów;
4) Sądem Rodzinnym poprzez kontakty z kuratorami sądowymi, wnioskowanie w sprawach rodzinnych.
§ 30
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień,
zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.
3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjnozawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej
uczniów we wszystkich typach szkół.
4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego diagnozowania
zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także
gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom
zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji
na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
1) sieci szkół ponadpodstawowych;
2) rynku pracy;
3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;
4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;
5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:
1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom
(prawnym opiekunom);
2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania
kariery;
3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;
4) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych
wzorców/;
6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu
z nim: wychowawca klasy, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

20

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:
1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych;
2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
3) spotkań z rodzicami;
4) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego.

§ 31
Organizacja i forma współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami).
1. W zakresie nauczania, wychowania, opieki, profilaktyki, szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi
opiekunami) uczniów. Współpraca opiera się na:
1) znajomości i akceptacji przez rodziców zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,
profilaktycznych w szkole oraz znajomości systemu oceniania i promowania;
2) współdziałaniu z nauczycielami wychowawcami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
3) rzetelnej informacji ze strony nauczycieli na temat postępów dziecka w nauce i zachowaniu, przyczyn
występowania ewentualnych trudności;
4) wyrażaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) i przekazywaniu dyrekcji własnego zdania i uwag
odnoszących się do pracy szkoły;
5) planowych, systematycznych spotkań rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcą dziecka (zgodnie
z planem pracy szkoły);
6) konsultacjach indywidualnych z nauczycielami (zgodnie z harmonogramem konsultacji);
7) zachęceniu rodziców (prawnych opiekunów) do włączenia się w organizację życia szkolnego (udziału
w uroczystościach, imprezach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach itp.);
8) współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak i szkoły oraz
budzeniu wzajemnego zaufania.
2. Rodzice mają obowiązek:
1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;
5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie
się do zajęć szkolnych;
6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia;
7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności
wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 32

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pomoc nauczyciela oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
na stanowiskach administracyjnych i obsługi.

2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązku wynikające z art. 100 Kodeksu pracy.
3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty i Karty Nauczyciela.

4. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.
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5. Nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły
informację z Krajowego Rejestru Karnego.

6. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne
przepisy.

7. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem do pracy pracownika zapoznaje go z obowiązkami i przepisami bhp
obowiązującymi w szkole.

8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający rozkład stałych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
9. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów będących pod jego opieką. Szczegółowy zakres czynności
nauczyciela w danym roku szkolnym zawiera arkusz organizacji szkoły oraz zapisy w protokolarzu rady
pedagogicznej określające dodatkowe obowiązki nauczyciela.
10. Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także
poszanowaniem godności osobistej ucznia.
11. 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) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4) 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;
5) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie
z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;
6) rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność postępu
społecznego;
7) 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;
8) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;
9) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;
10) systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny
pracy;
11) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora;
12) przestrzegać statutu szkoły;
13) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
14) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;
15) kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
16) pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem;
17) właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
18) dbać o poprawność językową, własną i uczniów;
19) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;
20) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;
21) prowadzić prawidłowo dokumentację pedagogiczną z zajęć edukacyjnych lub koła zainteresowań;
22) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych
w nauczaniu swojego przedmiotu;
23) decydować o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów;
24) wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;
25) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom i słuchaczom
zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;
26) aktywne uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów nauczycielskich,
przedmiotowych i zadaniowych;
27) rzetelne przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów sportowych;
28) udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu.
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12. Nauczyciel ma prawo do samodzielnego wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego.

13. Nauczyciel prowadzi działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym :
1) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w roku poprzedzającym naukę
w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
2) w klasach I – III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu
rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
14. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.
15. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej wynikającej z art. 108
Kodeksu pracy.
§ 33
1.

2.

Zadania nauczyciela wychowawcy.
Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
1) dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi
zwanemu "wychowawcą klasy";
2) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawstwa winny być
sprawowane przez tę samą osobę przez cały tok nauczania (klasy I-III i IV-VIII);
3) W trakcie roku szkolnego dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy klasy w wyniku:
a) nie wywiązywanie się z obowiązków wychowawcy,
b) choroby wychowawcy trwającej powyżej jednego miesiąca,
c) na uzasadniony wniosek rady rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
d) stwierdzenia popełnienia rażących uchybień w pracy wychowawcy określonych niniejszym
statutem,
e) urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz ustania stosunku pracy.
Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania
do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) realizowanie zadań wynikających z planu wychowawczego klasy opracowanego na podstawie
wytycznych z planu wychowawczego szkoły;
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole;
5) Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje różne formy życia zespołowego,
rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji
szczególnych uzdolnień albo z powodu napotkanych trudności i niepowodzeń szkolnych
potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
d) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen,
świadectwa szkolne),
e) ustala ocenę zachowania swoich wychowanków,
f) odpowiada za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie,
g) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymania od rodziców pomocy w swoich
działaniach,

włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

nadzorowania spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów;
h) odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących
w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno – wychowawczej;
i) ma prawo wnioskować o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychologicznych
i materialnych swoich wychowanków do służby zdrowia, opieki społecznej itp.;
j) spotyka się rodzicami uczniów na wywiadówkach:

o terminie spotkań decyduje dyrektor, na wniosek wychowawcy,
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3.

informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym poprzez wpis
w dzienniczku ucznia co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia,

w wywiadówkach mogą uczestniczyć, za zgodą wychowawcy inne osoby.
Nauczyciele zobowiązani są :
1) zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się
o podanie celu pobytu, zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora
szkoły;
2) do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
§ 34

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada
nauczyciel prowadzący te zajęcia.

2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie
z opracowanym planem dyżurów wychowawczych.

3. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach,
na klatkach schodowych, w szatni.

4. Dyżur wychowawczy rozpoczyna się 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem
rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę.

5. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną
lekcję.

6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:
1) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;
2) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie
miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów;
3) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej
samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów;
4) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać
odpowiednie uprawnienia;
7. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające
na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami
ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

Rozdział VI
Wewnątrzszkolny system oceniania
§ 35
W szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania oddzielnie dla klas I-III i IV -VIII uchwalany
przez radę pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) oparty jest na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 7 września 2004 roku (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.) w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych.
3. WSO określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminu po klasie VIII w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaszowie.
1.

§ 36
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.
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 wymagań edukacyjnych wynikających
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z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania
uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego,
które 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.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach
przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymywania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia
w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
5. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
§ 37
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz psychofizycznych ucznia;
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia
na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
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 psychologiczno-pedagogicznej 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 oraz ustaleń zawartych w planie działań
wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań
wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2.
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
5. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie lub na piśmie, biorąc pod
uwagę wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen wynikające
z realizowanego przez siebie programu nauczania lub kryteria oceniania zachowania.
7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły w czasie spotkań
indywidualnych lub zebrań.
1) Uczniowi (rodzicowi) nie wydaje się kserokopii sprawdzianów lub prac pisemnych.
8. Dokumentację szkolną dotyczącą prac pisemnych i sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów
przechowuje się do zakończenia danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia danego roku.
9. Ocenianie uczniów odbywa się systematyczne, obejmuje różne formy wypowiedzi (ustne i pisemne), tak aby
uczeń miał przynajmniej 4 oceny bieżące w okresie.
10. Poprawione prace pisemne są pokazane uczniom do dwóch tygodni od napisania pracy w czasie lekcji,
a rodzicom (opiekunom prawnym) w czasie zebrań lub spotkań indywidualnych w terminie ustalonym przez
obie strony.
11. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, 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.
13. Wszystkie oceny uczniów są odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
14. Ocena śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących lecz podsumowaniem pracy
ucznia w ciągu okresu lub roku.
15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 38
Skala i ogólne kryteria ocen
Zasady oceniania uczniów w klasach I – VIII (zajęcia edukacyjne)
1. Na pierwszym etapie edukacyjnym w klasach I-III obowiązują dwa rodzaje ocen:
1) oceny cząstkowe (punktowe),
2) oceny opisowe (dwa razy w roku).
2. Przyjmuje się następującą skalę ocen cząstkowych.
1) 6 – wybitnie;
2) 5 – znakomicie;
3) 4 – zadowalająco;
4) 3 – przeciętnie;
5) 2 – słabo;
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6) 1 – niewystarczająco.
3. Oceny opisowe formułowane są dwa razy w roku:
1) pierwsza ocena ucznia wpisywana jest na zakończenie pierwszego półrocza;
2) druga ocena jest oceną roczną wpisywaną na świadectwie ukończenia klasy i w dzienniku lekcyjnym.
4. Sposób informowania uczniów i rodziców o ocenach i osiągnięciach ucznia w klasach 1-3:
1) uczeń i rodzic otrzymują informację o postępach w nauce dotyczących mocnych lub słabych stron
pracy ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy w formie ustnej lub pisemnej;
2) rodzice ucznia zapoznają się z ocenami w trakcie roku szkolnego, w czasie zebrań lub
indywidualnych spotkań;
1) rodzice otrzymują ocenę opisową na piśmie dwa razy w roku – po pierwszym półroczu oraz na
koniec roku szkolnego na świadectwie, po ukończeniu nauki przez ucznia w danej klasie.
5. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) w klasach IV – VIII ustala się w stopniach według
następującej skali:
1) 6 – celujący;
2) 5 - bardzo dobry;
3) 4 – dobry;
4) 3 – dostateczny;
5) 2 - dopuszczający 2;
6) 1 - niedostateczny 1.
Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków "+" i "-".
6. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: stopień celujący – 6, stopień
bardzo dobry – 5, stopień dobry – 4, stopień dostateczny – 3, stopień dopuszczający – 2.
7. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: stopień niedostateczny – 1.
8. Sposób informowania o ocenach i osiągnięciach ucznia w klasach 4-8 .
1) uczeń i rodzic otrzymują informację o postępach dotyczących mocnych lub słabych stron pracy
ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy w formie ustnej lub pisemnej;
2) rodzice ucznia zapoznają się z ocenami w trakcie roku szkolnego, w czasie zebrań, dni otwartych lub
indywidualnych spotkań z nauczycielami;
3) nauczyciel przekazuje rodzicom informacje o ocenach cząstkowych na piśmie co najmniej dwa razy
w roku w czasie zebrań i spotkań indywidualnych.
9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 39
Sposób ustalania oceny zachowania ucznia
1. 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.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne dla każdego ucznia i jego rodzica.
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor szkoły i tradycje szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom;
7) tolerancję wobec odmienności zachowań, kultury, poglądów i zewnętrznej aparycji;
8) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
5. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia z nadpobudliwością ruchową należy wziąć pod uwagę starania
i postępy ucznia nad sobą. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego
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zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy 4 ustala się według skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
7. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu
szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczna ocenę
klasyfikacyjną.
9. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 39.
§ 40
Tryb ustalania oceny zachowania w klasach 1- 3
1. Ocenianie zachowania ucznia klas I – III polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczyciela oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz
obowiązków ucznia.
2. Ocena zachowania ucznia klas I – III jest oceną opisową. Dokonuje jej wychowawca klasy, po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, zespołu klasowego oraz samooceny ucznia dwa razy w ciągu roku szkolnego:
1) Ocena śródroczna i roczna przekazywana jest uczniowi i rodzicowi w formie pisemnej.
3. W celu bieżącego oceniania zachowania uczniów klas I – III nauczyciele ustalili następującą skalę
zachowania oraz formę zapisu w dzienniku zajęć klasy:
1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
a) zawsze stosuje zwroty grzecznościowe,
b) odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, osób dorosłych,
c) jest punktualny,
d) zawsze jest przygotowany do zajęć,
e) jest bardzo aktywny podczas zajęć, często wykonuje dodatkowe zadania,
f) umie nawiązać kontakt z rówieśnikami,
g) jest koleżeński, bezkonfliktowy,
h) chętnie pomaga innym,
i) dyżury pełni z pełnym zaangażowaniem,
j) zawsze nosi strój szkolny, zmienia obuwie,
k) szanuje mienie szkolne i cudze,
l) zawsze utrzymuje i dba o porządek,
m) wzorowo zachowuje się w miejscach publicznych,
n) zawsze zdyscyplinowany podczas lekcji i przerw.
2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
a) stosuje zwroty grzecznościowe,
b) odnosi się z szacunkiem w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, osób dorosłych,
c) stara się być punktualny,
d) jest przygotowany do zajęć, przynosi przybory szkolne,
e) aktywny podczas zajęć,
f) nawiązuje bardzo dobre kontakty z rówieśnikami,
g) jest bezkonfliktowy,
h) pomaga innym,
i) wypełnia obowiązki dyżurnego,
j) bez zastrzeżeń zachowuje się w miejscach publicznych,
k) zawsze nosi strój szkolny i zmienia obuwie,
l) szanuje mienie szkolne i cudze,
m) utrzymuje i dba o porządek,
n) stara się zachowywać poprawnie i pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela.
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3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
a) stosuje zwroty grzecznościowe,
b) odnosi się z szacunkiem w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, osób dorosłych,
c) stara się być punktualny,
d) zwykle jest przygotowany do zajęć, czasami zapomina przynieść przybory szkolne,
e) nie zawsze jest aktywny na lekcji,
f) nawiązuje poprawne kontakty z rówieśnikami,
g) potrafi opanować swoje emocje takie jak gniew, kłótliwość, złość i agresję,
h) w miarę możliwości i chęci pomaga innym,
i) dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego,
j) poprawnie zachowuje się w miejscach publicznych, właściwie reaguje na upomnienia nauczyciela,
k) sporadycznie zapomina o stroju szkolnym lub zmianie obuwia,
l) zniszczenia mienia szkolnego lub cudzego stara się naprawić,
m) utrzymuje porządek,
n) stara się zachowywać poprawnie.
4) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
a) nie stosuje się zwrotów grzecznościowych,
b) nie odnosi się z szacunkiem w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych,
c) często spóźnia się na zajęcia,
d) nie zawsze jest przygotowany do lekcji,
e) jest mało aktywny podczas zajęć,
f) jest konfliktowy,
g) ma problemy ze współpracą w grupie,
h) zapomina o obowiązku dyżurnego,
i) nie nosi stroju szkolnego, zapomina o zmianie obuwia,
j) nie szanuje mienia szkolnego cudzego,
k) nie dba o porządek w klasie i szkole,
l) nie potrafi poprawnie zachować się w miejscach publicznych,
m) przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
n) niewłaściwie zachowuje się na przerwach.
4. Sposób informowania rodziców o ocenie ucznia. Rodzice ucznia zapoznają się z ocenami opisowymi
w trakcie roku szkolnego w czasie zebrań lub indywidualnych spotkań.
5. Ocena opisowa odnotowana jest przez wychowawcę w dzienniku i na świadectwie ukończenia przez ucznia
nauki w danej klasie.
6. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nie mają wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej.
§ 41
Tryb ustalania oceny zachowania w klasach 4 – 8
1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych
o zasadach wystawiania ocen z zachowania.
2. Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II półrocza otrzymuje pulę 100 punktów, który jest
równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza można go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie
wyższej lub niższej ocenie zachowania.
3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia ilość punktów.
4. Punkty ujemne i dodatnie z zachowania nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani odnotować
w klasowym
zeszycie
wychowawczym
lub
zgłosić
osobiście
wychowawcy:
a) należy robić to systematycznie, od razu po zdarzeniu i
zgodnie z punktacją;
b) zapisy powinny być numerowane i datowane oraz podpisane imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej
wpisu.
5. Klasowy zeszyt wychowawczy znajduje się w dzienniku lekcyjnym każdej klasy.
6. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.
7. Aktualna ilość punktów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jest okazywana rodzicom w trakcie
każdego zebrania z rodzicami lub podczas konsultacji indywidualnych.
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8. Ostateczną decyzję o śródrocznej ocenie z zachowania podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich
punktów uzyskanych w półroczu oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego
ucznia.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała punkty
karne i Dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia i zmiany dokonanego wcześniej zapisu.
12. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
15. Punktowy system oceniania zachowania obowiązuje ucznia w szkole, poza szkołą, w czasie wyjść na
konkursy i zawody sportowe oraz podczas wycieczek szkolnych.
16. Kryterium oceny zachowania stanowi liczba punktów zdobytych przez ucznia w ciągu półrocza zgodnie
z zasadami:

Zachowanie

Liczba punktów

wzorowe

200 pkt. i więcej

bardzo dobre

150 - 199

dobre

100 - 149

poprawne

60 - 99

nieodpowiednie

10 - 59

naganne

mniej niż 10 pkt.

Tabela 1. Zachowania pozytywne - punkty dodatnie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

Liczba
Częstotliwość
punktów
I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim.
raz w półroczu
5 - 10
Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym.
raz w półroczu
5 - 10
Pomoc koleżeńska w nauce udokumentowana przez
każdorazowo
5
nauczyciela, wychowawcę.
Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie
raz w półroczu
5
zobowiązań
Wzorowa frekwencja
a) 0 godzin opuszczonych
10
raz w półroczu
b) brak godzin nieusprawiedliwionych
5
c) punktualność (brak spóźnień)
5
II. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
Praca na rzecz klasy (po zajęciach):
a)przygotowanie imprezy klasowej,
1-5
każdorazowo
b) dbałość o wystrój klasy,
1-5
Praca na rzecz szkoły - wykazywanie inicjatywy
i
raz w półroczu
5 - 10
pomysłowości.
Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych
raz w półroczu
2 - 10
(zbiórka makulatury, nakrętek, baterii)
Opis zachowania ucznia

Osoba
wpisująca
opiekun SU
wychowawca
wychowawca
nauczyciel
wychowawca
nauczyciel
wychowawca

wychowawca
wychowawca
nauczyciel
wychowawca
nauczyciel
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4.

Aktywne czytelnictwo.

5.

Aktywny i systematyczny udział w zajęciach
raz w półroczu
5
pozalekcyjnych.
III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
Przygotowanie akademii i imprez szkolnych oraz udział
każdorazowo
5 - 15
w nich.
Udział w konkursach przedmiotowych:
a) za udział w konkursie szkolnym i międzyszkolnym,
5
b) za udział i zajęcie miejsca punktowego (1-3) oraz
10
wyróżnienia w konkursie szkolnym,
c) zajęcie miejsca punktowego (1-3)oraz wyróżnienia w
każdorazowo
15
konkursie międzyszkolnym,
d) za udział w konkursie ogólnopolskim,
10
e) zajęcie miejsca punktowego w konkursie
20
ogólnopolskim oraz wyróżnienia
Reprezentowanie szkoły na forum innego
przedsięwzięcia np. (przeglądach muzycznych,
festynach, zawodach sportowych itp.)
każdorazowo
a) za udział,
5
b) za zajęcie miejsca punktowanego (1-3)
10
Reprezentowanie szkoły w zewnętrznych
każdorazowo
8
uroczystościach
Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym:
a) w szkole
każdorazowo
5
b) poza szkołą
10
IV. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ
Zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowania w
5
raz w półroczu
stosunku do innych uczniów szkoły.
Właściwe reagowanie na nieodpowiednie zachowanie
5
każdorazowo
kolegów.
V. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
Kulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli,
pracowników szkoły i innych osób starszych.
5
raz w półroczu

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.

1.

1-5

Punkty do dyspozycji wychowawcy

0 - 10

raz w półroczu

raz w półroczu

nauczyciel
biblioteki
wychowawca
nauczyciel
wychowawca
nauczyciel

wychowawca
nauczyciel

wychowawca
nauczyciel
wychowawca
nauczyciel
wychowawca
nauczyciel

wychowawca
wychowawca
nauczyciel

wychowawca

wychowawca

Tabela 2. Zachowania negatywne – punkty ujemne
Lp.

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

Liczba
Częstotliwość
punktów
I.NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Opis zachowania ucznia

Przeszkadzanie na lekcji, naruszanie dyscypliny na
każdorazowo
3
lekcji.
Nieuzasadnione spóźnienie.
każdorazowo
3
Niewykonywanie przyjętych na siebie zobowiązań i
każdorazowo
5
poleceń nauczyciela.
Ucieczki z wybranych lekcji.
każdorazowo
5
Opuszczanie na przerwie budynku, terenu szkoły lub
każdorazowo
5
klasy w czasie lekcji lub przerwy.
Brak obuwia zmiennego.
każdorazowo
3
II. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1.

Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów.

2.
3.

Kradzież, fałszerstwo.
Umieszczanie cudzych zdjęć i filmów w Internecie oraz

Osoba
wpisująca

nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel

10

każdorazowo

nauczyciel

10
15

każdorazowo
każdorazowo

nauczyciel
nauczyciel
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4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.
5.
1.
2.

obraźliwych komentarzy na portalach
społecznościowych.
Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z udziałem
każdorazowo
nauczyciel
15
innych bez zgody na tę czynność.
III. BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach
i
każdorazowo
nauczyciel
10
imprezach szkolnych.
Brak stroju galowego na uroczystościach.
każdorazowo
nauczyciel
5
Brak poszanowania dla symboli narodowych i
szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych,
każdorazowo
nauczyciel
10
pomników.
IV.NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻENIE ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ
INNYCH OSÓB
Zachęcanie i namawianie do złego.
każdorazowo
nauczyciel
10
Zaczepki fizyczne (kopnięcie, popchnięcie, uderzenie)
każdorazowo
nauczyciel
10
Bójka
każdorazowo
nauczyciel
20
Wykroczenia np. wyłudzenia pieniędzy, palenie tytoniu,
picie alkoholu lub stosowanie innych szkodliwych
każdorazowo
nauczyciel
30
używek.
I. NIEGODNE I NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA
NIĄ
Zaczepki słowne (wyśmiewanie, wyzwiska,
przekleństwa, arogancja słowna, nieprzyzwoite gesty i
każdorazowo
nauczyciel
10 - 20
pozy).
Znęcanie się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie).
każdorazowo
nauczyciel
20
Niekulturalne zachowanie się (śmiecenie, plucie itp.)
każdorazowo
nauczyciel
5 - 10
Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach
każdorazowo
nauczyciel
10 - 20
poza szkołą (kino, teatr, wycieczki, basen)
Brak reakcji na zło.
każdorazowo
nauczyciel
10
II. NIEOKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
Lekceważenie poleceń nauczyciela (na lekcji i na
każdorazowo
nauczyciel
5
przerwie)
Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika
każdorazowo
nauczyciel
20
szkoły i innych osób starszych.

§ 42
Klasyfikowanie
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali
określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed
feriami zimowymi.
3. Klasyfikacja roczna począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
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1) poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach
niedostatecznych następuje co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem (forma pisemna);
2) poinformowania ucznia i jego rodziców na piśmie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
i końcoworocznych następuje z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego
ucznia.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku
egzaminu poprawkowego.
8. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych,
przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
9. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega
na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
10. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych
przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" lub „nieklasyfikowana”.
12. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rządu ustalono naganną
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni
roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 43
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
i zachowania w formie sprawdzianu w części ustnej i pisemnej.
2. Podanie o sprawdzian wiedzy i umiejętności może złożyć uczeń lub jego rodzic.
3. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest:
1) uzyskiwanie w ciągu roku z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów ocen, o które się
ubiega;
2) pisał wszystkie klasówki z danego przedmiotu, a w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, pisał
ją w terminie poprawkowym, a w przypadku plastyki, techniki, informatyki, muzyki oraz wychowania
fizycznego przystąpił do zaliczania prac cząstkowych;
3) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, dopuszcza się liczbę nieprzygotowań, określoną
w przedmiotowym systemie oceniania;
4) nie opuścił ani jednej godziny z danego przedmiotu z powodów nieusprawiedliwionych;
5) z nie więcej, jak z połowy klasówek z danego przedmiotu otrzymał oceny niższe od tej, o którą się
ubiega.
4. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania jest:
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5.

1) właściwa postawa wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników;
2) stopień respektowania zasad zachowania;
3) nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej z powodów nieusprawiedliwionych.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 44
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy
w terminie dwóch tygodni na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym
rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie)
w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.
2. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców
z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa
się w części pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie
zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia
zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
3. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców
o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia
w zakresie danych zajęć obowiązkowych i dodatkowych.
4. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły
powołuje innego nauczyciela (prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne), jako osobę egzaminującą.
6. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania
fizycznego, techniki, informatyki, muzyki, plastyki, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim
formę ćwiczeń praktycznych.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
9. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdego przedmiotu
z zajęć obowiązkowych i dodatkowych), który zwiera:
- imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające,
- termin tych czynności,
- zadania sprawdzające,
- wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę,
- podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
10. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających
znajduje się w dokumentacji szkoły.
11. Wynik egzaminu sprawdzającego jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
1.

§ 45
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
1.

2.

Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą zostali
zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie dwóch tygodni na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed
rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora
szkoły w formie pisemnej (podanie), w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.
Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez
wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację.
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3.

4.

5.
6.

7.

Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń,
celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest
przewodniczącym tego zespołu.
Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę klasy o zmianie
proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po
analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w w/w zespole.
Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia
podania o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:
- imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny,
- termin spotkania zespołu,
- ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę,
- podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół znajduje się w dokumentacji szkoły.
§ 46

1.

Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce.
1) Na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele
i wychowawca klasy informują o przewidywanych (wszystkich) rocznych ocenach z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania:
a) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami z wpisem tematu
lekcji do dziennika lekcyjnego,
b) jego rodziców w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych klas
prowadzonych przez wychowawcę klasy z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu;
c) dla nieobecnych rodziców na w/w zebraniu:
 rodzice mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania przybyć do
szkoły, skontaktować się z wychowawcą klasy i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem
odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.
 w czasie nieobecności nauczyciela wychowawcy, informację pisemną rodzice (prawni
opiekunowie) odbierają u dyrektora szkoły.
 jeśli rodzice nie dopełnią w/w obowiązków, uczeń oraz jego rodzice nie mają prawa do
odwołania od oceny.
§ 47
Egzaminy klasyfikacyjne

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych
zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze,
za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny
za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, nie obejmuje
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
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9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez
dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel - jako
przewodniczący komisji, nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 47.
18.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem
§ 47.
19.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§ 47.
§ 48
Egzaminy poprawkowe
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. 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 poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później
niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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.
§ 49
Zasady promowania uczniów
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo
wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym
lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III
szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek
rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
3.Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy albo na wniosek wychowawcy klasy
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, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne.
5.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.
6.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której
mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
8. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy
programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami).
9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę , z zastrzeżeniem § 49 ust.10.
§ 50
Tryb odwoławczy
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1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza pisemny
i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych
zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt.1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne.
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem przypadku jednej lub dwóch ocen
niedostatecznych, które można zmienić tylko zdając egzamin poprawkowy.
8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
o którym mowa w ust. 4 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-8 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.
§ 51
Zasady ukończenia szkoły
1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej
oraz nie otrzymał dwa razy z rzędu oceny nagannej zachowania.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której
mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
1) ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę
kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
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4. Uczeń, który kończy szkołę podstawową jest zobowiązany przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.
5. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
6. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie
można nie zdać.
7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Rozdział VI.
Uczniowie szkoły
§ 52
Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kaszowie.
2.
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może zostać przyjęte do
pierwszej klasy w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3.
Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady
rekrutacji określa regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły
podstawowej.
4.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia przez nie szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do
ukończenia przez 18 roku życia.
5.
Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale
przedszkolnym prowadzonym przez szkołę.
6.
Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego oraz obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego.
7.
Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
8.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku
kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
9.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej
przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku realizacji przygotowania przedszkolnego.
10.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego
podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
11.
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do
szkoły podstawowej.
12.
Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole
(oddziale przedszkolnym).
13.
Na wniosek rodziców dyrektor szkoły w obwodzie których dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie
przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza szkołą
oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać
świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów
klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania
obowiązku szkolnego.
14.
Rodzice dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny
poza szkołą na podstawie zezwolenia, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych
w tym zezwoleniu.
15.
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny mogą być spełniane również
przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:
1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej
zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub
w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
16. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązkowi
szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły (oddziału przedszkolnego);
1.
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2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie którym dziecko
mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego.
17. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego podlega
egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 53
Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;
7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;
10) uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach;
11) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
12) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki;
13) poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;
14) udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły
15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i możliwość zrzeszania się w organizacjach
działających w szkole;
16) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami;
17) korzystania z pomocy materialnej i stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
18) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 54
Obowiązki ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
2) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
3) usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych;
4) brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich, uczestnicząc w zajęciach
pozalekcyjnych;
5) godnie reprezentować szkołę;
6) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
7) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców;
8) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;
9) dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;
10) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem
w czasie przerw;
11) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających;
12) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne;
13) szanować prawa wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi;
14) niestosować agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych;
15) przeciwstawiać się w miarę swoich możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności;
16) podporządkowywać się zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom
samorządu uczniowskiego;
17) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę (za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice, którzy zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego
naprawy albo koszty zakupu nowego mienia).
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§ 55
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie
do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia,
jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone
2. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia.
3. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych odpowiedź pisemną przekazuje
wnioskodawcy.
4. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw
Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora.
§ 56
System nagród i kar
1. Uczeń może być nagradzany za:
1) wysokie wyniki w nauce;
2) wzorową frekwencję;
3) osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
4) wzorowe zachowanie;
5) odwagę godną naśladowania;
6) przeciwstawianiu się złu;
7) udzielaniu pomocy innym osobom;
8) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;
9) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;
10) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.
2.Uczeń może być nagradzany w formie:
1) ustnej pochwały lub wyróżnienia udzielonych w obecności społeczności szkolnej;
2) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania;
3) nagrody książkowej, pomocami edukacyjnymi;
4) nagrodą rzeczową.
3. Nagrody mogą być przyznawane przez:
1) nauczyciela;
2) dyrektora.
4. Uczeń może być karany:
1) ustnym upomnieniem;
2) naganą;
3) punktami ujemnymi z zachowania;
4) zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły lub placówki na zewnątrz;
5) wnioskiem do kuratora o przeniesienie do innej szkoły.
5. Nakładanie kar – przez kogo nakładane są kary:
1) w pkt.1-3 nakłada nauczyciel lub dyrektor;
2) w pkt.4-5 nakłada dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady
pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego;
3) w pkt. 5 wniosek dyrektora szkoły złożony za zgodą rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego.
6. Nakładanie kar – co należy brać pod uwagę przy nakładaniu kar:
1) rodzaj popełnionego przewinienia;
2) skutki społeczne przewinienia;
3) dotychczasowe zachowanie ucznia;
4) intencje ucznia;
5) wiek ucznia;
6) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia.
7. Naruszenie obowiązków określonych w statucie.
1) Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary, może być
zobowiązany przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej do:
a) naprawienia wyrządzonej szkody,
b) przeproszenia osoby pokrzywdzonej,
c) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, szkoły lub społeczności lokalnej.
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8. Odwołanie się od kar:
1) od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic może
odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia/nagany;
2) dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania;
3) odwołanie składa się w sekretariacie szkoły;
4) decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna;
5) od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może odwołać się do
rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi nagany;
6) rada pedagogiczna wyraża opinię w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania;
7) od decyzji rady pedagogicznej rodzic może się odwołać Rzecznika Praw Ucznia.
§ 57
Przeniesienie ucznia do innej szkoły
Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły.
1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej
szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty Delegatura
w Radomiu.
2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych
uczniów lub pracowników szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie
godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków
dyscyplinujących;
11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.
§ 58
Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły
1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań
świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa dyrektor niezwłocznie powiadamia organa
ścigania.
2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie rady
pedagogicznej szkoły.
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy,
Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do samorządu uczniowskiego.
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako
członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować
obiektywność. Wychowawca klasy informuje radę pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach
wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych.
5. Rada pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą
danej sprawy.
6. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły.
7. Dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak
opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały rady pedagogicznej.
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8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły dyrektor kieruje sprawę do Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Delegatura w Radomiu.
9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w
decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania
ostatecznej decyzji.
§ 59
Obowiązki ucznia z uwzględnieniem postanowień zawartych w statucie
1. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie,
pomimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia;
2. Zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela
do wykonania w domu.
3. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami
w czasie zajęć, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela- nauczyciel powinien
umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar.
4. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:
1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.
5. Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt – ciemna spódnica lub ciemne spodnie i biała bluzka,
2) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
6. Ubiór codzienny ucznia wynika z następujących ustaleń:
1) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, ozdób należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem
pracy ucznia;
2) ubiór ma być estetyczny, czysty, funkcjonalny;
3) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne na jasnym spodzie nie
zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu np. tenisówki;
4) uczeń ma obowiązek przestrzegać na co dzień zasad higieny osobistej oraz estetyki stroju i wyglądu.
7. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma obowiązek sprawdzania obecności i nieobecności uczniów
oraz dokonywania stosownych zapisów w dziennikach zajęć stosując odpowiednie znaki:
1) . – uczeń obecny;
2) I – uczeń nieobecny;
3) $ - spóźnienie ucznia;
4) + - usprawiedliwienie nieobecności.
9. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole, opiera się na następujących zasadach:
1) każda nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych powinna być usprawiedliwiona przez rodziców
ucznia;
2) usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną;
3) dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole poprzez osobiste, ustne powiadomienie
przez rodziców wychowawcy klasy;
4) usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zakończenia
nieobecności ucznia w szkole, lub na pierwszej godzinie wychowawczej następującej po jego
nieobecności;
5) w przypadku niedotrzymania przez ucznia obowiązującego powyżej terminu usprawiedliwienia
nieobecności, wychowawca klasy jest zobowiązany uznać tę nieobecność jako nieusprawiedliwioną;
6) w przypadku, gdy nieobecność ucznia w szkole przekracza 14 dni i istnieje wskazanie na dłuższą
absencję, obowiązkiem rodziców ucznia jest powiadomienie o tym fakcie wychowawcę klasy;
7) wychowawca przechowuje usprawiedliwienia w dokumentacji przez okres roku szkolnego i pozostają
one do wglądu przez dyrektora szkoły, władze oświatowe, sąd, prokuraturę i policję;
8) uczeń, który opuścił więcej niż 50 % zajęć edukacyjnych, może nie być klasyfikowany z danych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
9) nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia wpływają na ocenę zachowania zgodnie
z obowiązującym w szkole zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
10) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie.
10. Zwalnianie ucznia z zajęć szkolnych opiera się na następujących zasadach:
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1) ucznia z zajęć szkolnych można zwolnić na wniosek:
a) rodziców,
b) wychowawcy klasy,
c) innych nauczycieli szkoły,
d) dyrektora szkoły,
2) zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych odbywa się na podstawie:
a) pisemnej prośby rodziców ucznia zapisanej na oddzielnej kartce i potwierdzonej podpisem jednego
z rodziców,
b) osobistego zwolnienia z zajęć lekcyjnych i osobistego odbioru dziecka ze szkoły.
4) zwolnienia dokonuje wychowawca klasy wpisując do dziennika lekcyjnego w liście obecności – „zw”.
Zwolnienie to uważa się, jako godziny nieobecne – usprawiedliwione,
5) w przypadku nieobecności wychowawcy, zwolnienia na podstawie pisemnej prośby rodziców dokonuje
nauczyciel przedmiotu, z którego zwalnia się uczeń (ostatnia lekcja). Zwolnienia dokonuje nauczyciel
wpisując do dziennika lekcyjnego w liście obecności – „zw”.
6) w przypadku nieobecności wychowawcy, decyzję o zwolnieniu ucznia z więcej niż jednego przedmiotu,
podejmuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców. Zwolnienia dokonuje dyrektor wpisując do
dziennika lekcyjnego w liście obecności – „zw”.
7) jeżeli uczeń w czasie lekcji źle się poczuje, wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotowy, na lekcji
którego wystąpiło takie zdarzenie, może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z lekcji, po wcześniejszym,
telefonicznym powiadomieniu rodziców. Rodzic osobiście odbiera ucznia ze szkoły.
11. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon
komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
13. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3 przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych. Nauczyciel
może zobowiązać uczniów do wyłączenia posiadanych telefonów.
14. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne wobec innej osoby – zabrania się używania
wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
15. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ucznia należy niezwłocznie powiadomić Pogotowie Ratunkowe
i zawiadomić rodziców dziecka.
16. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
17. W przypadku, gdy jest nieobecny przy dziecku rodzic, nauczyciel jedzie z nim do szpitala i czeka
do momentu przybycia rodzica. Dziecka nie można zostawić samego bez opieki.
18. Nauczyciel lub dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić policję lub sąd o okolicznościach świadczących
o demoralizacji nieletniego.
19. Nauczyciele, dyrektor szkoły mają obowiązek reagować na przejawy agresji i naruszanie zasad zachowania
dyscypliny.
20. Szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i wszystkimi przejawami
patologii społecznej. W tym celu dopuszczalne jest wprowadzenie na teren szkoły patroli policyjnych lub
innych służb porządkowych.
Rozdział VII
Ceremoniał szkolny
§ 61
1. Sztandar szkoły:
1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły
nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród uczniów
szkoły i składa się z trzyosobowego składu;
2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego
poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów najstarszej klasy w szkole wyróżniających
nienaganną postawą;
3) Skład osobowy pocztu sztandarowego:
a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
b) Asysta - dwie uczennice.
4) Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawcę klasy siódmej na czerwcowej radzie
pedagogicznej i przez nią zatwierdzone;
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5) Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku
szkolnego);
6) Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
7) Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości
na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
8) Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku
i białe rękawiczki;
9) Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół
i instytucji lub organizacji;
10) Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);
11) Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar
opierając drzewce na prawym ramieniu;
12) Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy
uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
13) Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego.
14) Sztandar oddaje honory:
a) na komendę „do hymnu”,
b) w czasie wykonywania „Roty”,
c) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
d) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
e) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
f) w trakcie uroczystości kościelnych.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 61
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szkoła posiada własny sztandar.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek organów statutowych szkoły.
Wnioski dotyczące zmian w statucie są rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną po uprzedniej konsultacji
z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Uchwały w sprawie zmian w statucie oraz uchwalenia jednolitego tekstu statutu wymagają większości 2/3
głosów w obecności 3/4 składu Rady Pedagogicznej.
Tekst jednolity Statutu Szkoły został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 2017 r.
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