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STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE

Rozdział 1
Podstawowe informacje o szkole

§ 1

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie.

2. Szkoła  jest  publiczną  ośmioletnią szkołą  podstawową,  jej  ukończenie  umożliwia
kontynuację nauki na III etapie kształcenia w szkole ponadpodstawowej. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 6 w Makowie. 
4. Szkoła nosi imię Kornela Makuszyńskiego.
5. Organem Prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w

Makowie jest Gmina Skaryszew.
6. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
7. W  strukturze  Szkoły  są  oddziały  przedszkolne,  których  organizację  oraz  zasady

funkcjonowania,  a  także  prawa  i  obowiązki  dzieci  do  nich  uczęszczających  i  ich
rodziców oraz nauczycieli tych oddziałów określa rozdział 11.

8. Rekrutację uczniów do Szkoły regulują przepisy rozdziału 6 Ustawy.

§ 2

1. Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
1) „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);
2) „Szkole” – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela

Makuszyńskiego w Makowie;
3) „Organie Prowadzącym Szkołę” – należy przez to rozumieć Gminę Skaryszew;
4) „Dyrektorze”  –  należy  przez  to  rozumieć  Dyrektora  Publicznej  Szkoły

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie;
5) „nauczycielu”  –  należy  przez  to  rozumieć  także  wychowawcę  i  innego

pracownika  pedagogicznego  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Kornela
Makuszyńskiego w Makowie;

6) „pracowniku  niepedagogicznym”  –  należy  przez  to  rozumieć  pracownika
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w  Makowie  nie
będącego nauczycielem;

7) „uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Makowie;

8) „rodzicach”  – należy przez to  rozumieć rodziców uczniów Publicznej  Szkoły
Podstawowej  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w  Makowie,  a  także  ich  prawnych
opiekunów;

9) „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Makowie;



2

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE

10) „Radzie  Pedagogicznej” – należy przez to  rozumieć  organ Publicznej  Szkoły
Podstawowej im.  Kornela Makuszyńskiego w Makowie,  w zakresie  realizacji  jej
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

11) „Radzie Rodziców” – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Publicznej
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie;

12) „Samorządzie Uczniowskim” – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie.

§ 3

1. Ustalona nazwa szkoły jest  używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach może być
użyty czytelny skrót nazwy.

2. Szkoła używa różnych pieczęci. Są to:
a) mała i  duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i  napisem

w otoku:  „Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Kornela  Makuszyńskiego
w Makowie”;

b) podłużne pieczęcie adresowe o następującej treści: ,,Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie, tel./fax 48 610 43 58” oraz
,,Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w  Makowie,  ul.
Szkolna  6,  26-640  Skaryszew,  NIP 796-25-85-059,  REGON 001194578,  tel./fax
48 610 43 58”;

c) Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.
3. Tablice Szkoły zawierają nazwę Szkoły w jej pełnym brzmieniu.

§ 4

1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie Szkoły wyraża
– po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej – Dyrektor, który uzgadnia zakres,
zasady i warunki tej działalności.

2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć edukacyjnych nie
mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
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§ 5

1. Celem Szkoły  jest  rozwój  uczniów,  kształcenie  różnorodnych  umiejętności,  które
pozwalają zdobywać wiedzę oraz rozwijać kreatywność. Szkoła w swoich założeniach ma
pomóc  przygotować  uczniów  do  nauki  na  kolejnym  etapie  kształcenia,  ukształtować
postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu.

2. Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły
jest  łagodne  wprowadzenie  dziecka  w świat  wiedzy,  przygotowanie  do  wykonywania
obowiązków  ucznia  oraz  wdrażanie  do  samorozwoju.  Szkoła  zapewnia  bezpieczne
warunki oraz przyjazną  atmosferę  do nauki,  uwzględniając indywidualne  możliwości  i
potrzeby edukacyjne ucznia.  Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej
jest  dbałość  o  integralny  rozwój  biologiczny,  poznawczy,  emocjonalny,  społeczny  i
moralny ucznia. 

3. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i
budowanie  relacji  społecznych,  sprzyjających  bezpiecznemu  rozwojowi  ucznia
(rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;

3) formowanie  u  uczniów poczucia  godności  własnej  osoby i  szacunku dla  godności
innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie  umiejętności  krytycznego  i  logicznego  myślenia,  rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie  uczniów  w  taki  zasób  wiadomości  oraz  kształtowanie  takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć
świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i
rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie  postawy otwartej  wobec  świata  i  innych  ludzi,  aktywności  w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie  do  zorganizowanego  i  świadomego  samokształcenia  opartego  na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;



2

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

4. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej
to: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2) sprawne  wykorzystywanie  narzędzi  matematyki  w  życiu  codziennym,  a  także
kształcenie myślenia matematycznego;

3) poszukiwanie,  porządkowanie,  krytyczna  analiza  oraz  wykorzystanie  informacji  z
różnych źródeł;

4) kreatywne  rozwiązywanie  problemów  z  różnych  dziedzin  ze  świadomym
wykorzystaniem  metod  i  narzędzi  wywodzących  się  z  informatyki,  w  tym
programowanie;

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6) praca w zespole i społeczna aktywność;

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

5. Do zadań Szkoły należy w szczególności: 
1) stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2) stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, realizowania – zgodnie

z obowiązującymi  przepisami  –  indywidualnych  programów  nauczania,  nauczania
indywidualnego oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

3) pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
oraz  jak  najlepsze  –  w  miarę  możliwości  szkoły  –  przygotowanie  uczniów  do
obowiązkowego egzaminu zewnętrznego;

4) stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej
(uczniowie,  nauczyciele,  pracownicy  niepedagogiczni  szkoły,  rodzice)  oraz
wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych;

5) udzielanie – w miarę możliwości szkoły – pomocy opiekuńczo-wychowawczej;
6) zapewnienie  uczniom  bezpieczeństwa  oraz  wspomaganie  ich  w  wszechstronnym

rozwoju;
7) kształtowanie kompetencji językowych uczniów;
8) wprowadzenie  uczniów  w  świat  literatury,  ugruntowanie  ich  zainteresowań

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze;
9) zindywidualizowane  wspomaganie  rozwoju  każdego  ucznia,  stosownie  do  jego

potrzeb i możliwości;
10) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów;
11) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;
12) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
13) kształtowanie  kompetencji  społecznych  takich  jak  komunikacja  i  współpraca  w

grupie.
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6. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

7. Szkoła  organizuje  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  według  zasad  określonych
w przepisach  prawa oświatowego w tym zakresie.  W szkole  działa  gabinet  pedagoga,
a także jest prowadzona współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

8. Szkoła  tworzy  pozytywnie  oddziaływujące  środowisko  wychowawcze  zgodnie
ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym, który jest uchwalany w każdym
roku szkolnym przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.

Rozdział 3
Organy szkoły oraz ich kompetencje, warunki współdziałania

§ 6

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku  do  decyzji  wydawanych  przez  Dyrektora  w  sprawach  z  zakresu  obowiązku
szkolnego uczniów, jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku  do  decyzji  wydawanych  przez  Dyrektora  w  sprawach  dotyczących  awansu
zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 7

1. W  wykonywaniu  swoich  zadań  Dyrektor  współpracuje  z  Radą  Pedagogiczną,  Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

2. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Jest zobowiązany do:
1) tworzenia  atmosfery  życzliwości  i  zgodnego  współdziałania  wszystkich  członków

rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
2) podejmowania  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  sytuacji  konfliktowych

wewnątrz zespołu szkół,
3) dbania  o  autorytet  rady  pedagogicznej,  ochrony  praw  i  godności  nauczycieli,

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji
i podnoszenia kwalifikacji,
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4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do właściwości Dyrektora, wynikających z Ustawy, należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  w  stosunku  do  nauczycieli  zatrudnionych

w szkole,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizacja  uchwał  rady  pedagogicznej,  podjętych  w  ramach  ich  kompetencji

stanowiących,
5) dysponowanie  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły,  ponoszenie

odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  organizowanie
administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi gimnazjum,

6) wykonywanie  zadań  związanych  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty,
9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy,  stowarzyszeń i innych

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie  do  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  z  wnioskiem  o przeniesienie
ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej,  nie rzadziej  niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólnych wniosków wynikających  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie  wykonania  uchwał  Rady  Pedagogicznej,  podjętych  w  ramach  jej
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie  zezwolenia  na  spełnianie  przez  dziecko  obowiązku  szkolnego  oraz
rocznego obowiązkowego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie
Szkoły,

15) dopuszczanie  do  użytku  w szkole  zaproponowanych  przez  nauczycieli  programów
nauczania,

16) podawanie do  publicznej  wiadomości,  zestawu  podręczników,  które  będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
18) organizowanie  uczniowi,  który  posiada  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego

nauczania, takiego nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym,
19) ustalanie wysokości i przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia

sportowe,  w ramach  środków przyznanych  przez  organ  prowadzący  na  ten  cel  w
budżecie szkoły,



2

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE

20) możliwość  ustalenia  dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno  –
wychowawczych,

21) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych dodatkowych
dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania
zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty,

22) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i
nauczycielom,

23) ustalanie  na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania,  a w
nim dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowego wymiaru
godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych,

24) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
25) odpowiedzialność  za  realizację  zaleceń  wynikających  z  orzeczenia  o  potrzebie

kształcenia specjalnego ucznia.
4. Do  właściwości  Dyrektora,  wynikających  z  ustawy  –  Karta  Nauczyciela,  należy

w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy, dla zatrudnionych w szkole nauczycieli

i pracowników niebędących nauczycielami,
2) decydowanie  w  sprawach  zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli  oraz  innych

pracowników szkoły,
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych

nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i  innych wyróżnień dla

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
5) dokonywanie  oceny  pracy  nauczycieli  oraz  pozostałych  pracowników  szkoły

mających status pracowników samorządowych,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
8) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
9) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
10) zapewnienie  pomocy  nauczycielom  w  realizacji  ich  zadań  oraz  doskonaleniu

zawodowym,
11) zapewnienie,  w  miarę  możliwości,  odpowiednich  warunków  organizacyjnych  do

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
12) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych

przez szkołę,
13)organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
14)zawieszenie  w  pełnieniu  obowiązków  nauczyciela,  przeciwko  któremu  wszczęto

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
15)zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia
praw i dobra dziecka,
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16)współdziałanie  z  zakładowymi  organizacjami  związkowymi,  w zakresie  ustalonym
ustawą o związkach zawodowych,

17)administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

18)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
5. Dyrektor  wydaje  zarządzenia  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  zapewnieniem

uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest  organem kolegialnym,  utworzonym zgodnie  z  art.  69  Ustawy,
działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

2. W  skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzi  Dyrektor  i  wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni
w szkole.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

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. Zebrania  rady  pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego,  
w  każdym  okresie  w  związku  z  klasyfikowaniem  i  promowaniem  uczniów,  po
zakończeniu  rocznych  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych  oraz  w  miarę  bieżących
potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

z  inicjatywy  dyrektora  szkoły,  organu  prowadzącego  szkołę  albo  co  najmniej  1/3
członków rady pedagogicznej.

7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w
tym  przedstawiciele  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków. 

9. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.

10. Osoby biorące udział  w zebraniu rady pedagogicznej  są obowiązane do nieujawniania
spraw, które mogą naruszać dobra osobiste  uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli

i innych pracowników szkoły.

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej w szczególności należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
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2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  eksperymentów  pedagogicznych  w  szkole,  po

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym

sprawowanego  nad  szkołą  przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny,  w  celu
doskonalenia pracy szkoły.

12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację  pracy  szkoły,  w  tym  tygodniowy  rozkład  zajęć  edukacyjnych,  oraz
organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) zadania  nauczycieli  w  ramach  projektu  edukacyjnego,  czas  realizacji  projektu
edukacyjnego,  termin  oraz  sposób  prezentacji  przez  uczniów  rezultatów  projektu
edukacyjnego,  sposób  podsumowania  pracy  uczniów  nad  projektem  edukacyjnym
oraz inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

13. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) podejmuje uchwały w sprawie zmian w Statucie;
2) wyłania  w  drodze  głosowania  tajnego  na  zasadach  ogólnie  obowiązujących,

przedstawiciela do powołanej przez organ prowadzący Szkołę komisji konkursowej,
która wybiera kandydata na stanowisko Dyrektora;

3) podejmuje  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  wniosków  o  przyznanie  uczniowi
stypendium Prezesa Rady Ministrów;

4) wskazuje  sposoby  dostosowania  warunków  przeprowadzania  egzaminów
zewnętrznych,  wybierając  sposoby  spośród  możliwych  opisanych  w  Komunikacie
dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

5) opiniuje kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole;
6) opiniuje  wnioski  o  udzielenie  zgody  na  indywidualny  program  nauki  lub

indywidualny tok nauki ucznia;
7) opiniuje wnioski Dyrektora, dotyczące organizacji pracy Szkoły;
8) opiniuje  wnioski  wychowawców klas  oraz  innych  pracowników szkoły  w sprawie

przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar - do skreślenia z listy
uczniów włącznie;

9) opiniuje  podjęcie  w  Szkole  działalności  przez  stowarzyszenia  i  organizacje
pozarządowe;
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10) opiniuje  dopuszczenie  do  użytku  z  Szkole  programu  nauczania  zaproponowanego
przez nauczyciela,

11) opiniuje dodatkowe dni wolne w roku szkolnym ustalone przez Dyrektora.

§ 9

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada  Rodziców jest  organem  Szkoły  powołanym  na  podstawie  art.  83  Ustawy,

działającym według przyjętego przez siebie regulaminu.
3. Rada  rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  w  którym  określa  w

szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców;

4. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu  spraw wewnętrznych  szkoły,  działając  
w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady
Rodziców.

5. Celem  Rady  Rodziców  jest  podejmowanie  działań  zmierzających  do  doskonalenia
działalności statutowej szkoły.

6. W skład Rady Rodziców wchodzić mają po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.

7. W wyborach, o których mowa w ust. 5, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
8. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
9. Rada Rodziców wybiera prezydium, którego kadencja trwa jeden rok szkolny.
10. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1. uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  programu  wychowawczo-
profilaktycznego szkoły;

2. opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub
wychowania szkoły;

3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
11. Rada Rodziców ponadto:

1) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

2) wspiera działalności statutową szkoły,
3) opiniuje wprowadzenie w szkole eksperymentu pedagogicznego;
4) wybiera  dwóch  przedstawicieli  wchodzących  w  skład  komisji  konkursowej  na

stanowisko dyrektora szkoły;
5) może wnioskować o powstanie rady szkoły;
6) może  wnioskować o  wprowadzenie  obowiązku  noszenia  przez  uczniów na  terenie

szkoły jednolitego stroju;
7) uzgodnienia  z  dyrektorem  szkoły  wzór  jednolitego  stroju,  jeśli  zostanie  on

wprowadzony;

http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
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8) wydaje  opinie,  na  prośbę  dyrektora  szkoły,  o  pracy  nauczycieli  kończących  staże
pedagogiczne;

9) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły;

10) opiniuje  propozycje  podjęcie  działalności  w szkole  przez  stowarzyszenia  lub  inne
organizację;

11) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych;
12) może przekazywać Burmistrzowi Gminy Skaryszew oraz Mazowieckiemu Kuratorowi

Oświaty opinie na temat pracy szkoły;
13) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu;

12. Dyrektor  zapewnia  Radzie  Rodziców  organizacyjne  warunki  działania  oraz  stale
współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

13. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców gromadzi fundusze z
dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł.  Zasady  wydatkowania  funduszy
Rady rodziców określa wymieniony regulamin.

§ 10

1. Samorząd  Uczniowski jest  organem Szkoły powołanym na podstawie  art.  85 Ustawy,
działającym według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Organy samorządu są jednymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Zasady wyboru organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogól uczniów  

w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym.
5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
6. Samorząd  może  przedstawić  radzie  rodziców,  radzie  pedagogicznej  oraz  dyrektorowi

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczące realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i  stawianymi
wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie  właściwych
proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym,  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania
własnych zainteresowań;

4) w porozumieniu z dyrektorem szkoły prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej,  sportowej  i  rozrywkowej,  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i
możliwościami organizacyjnymi;

5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

6) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

7. Samorząd Uczniowski:
1) w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu;
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2) wyłania ze swojego składu radę wolontariatu.
8. Samorząd Uczniowski opiniuje proponowane przez radę pedagogiczną kryteria oceny z

zachowania, tryb i zasady jej ustalenia oraz tryb odwoławczy,

§ 11

1. Wszystkie  organy  szkoły  działają  na  jej  rzecz,  przyjmując  zasadę  współpracy  
i nieingerencji w kompetencje właściwe dla każdego z nich.

2. Rodzice  i  uczniowie  przedstawiają  propozycje  za  pośrednictwem swoich  reprezentacji
dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej.

3. Wnioski  powinny  być  rozpatrywane  na  najbliższych  powiedzeniach,  a  w  szczególnie
uzasadnionych przypadkach,  wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji  w ciągu 7
dni.

4. Zasady porozumiewania się poszczególnych organów szkoły:

1) dyrektor - rada pedagogiczna:

a) wspólne  narady  w  ramach  konferencji  szkoleniowych,  klasyfikacyjnych,
analitycznych, organizacyjnych i podsumowujących,

b) uzgadnianie,  omawianie  i  poszukiwanie rozwiązań bieżących  problemów szkoły  
z udziałem przedstawicieli związków zawodowych,

c) wspólne dopracowanie optymalnych  rozwiązań dydaktycznych  w ramach bloków
przedmiotowych przez zespoły samokształceniowe rady pedagogicznej,

d) przekazywanie bieżących informacji i zarządzeń poprzez księgę komunikatów,

e) prowadzenie doradztwa pedagogicznego,

f) wstępne rozmowy instruktażowe z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w szkole,

2) rada pedagogiczna - samorząd uczniowski - rada rodziców:

a) zebranie RSU z ewentualnie zaproszonym nauczycielem, z którym kontakt aktualnie
jest niezbędny,

b) udział przedstawicieli RSU w spotkaniach z rodzicami i radą pedagogiczną,

c) indywidualne kontakty uczniów z nauczycielami w obecności rodziców,

d) udział rodziców w radach pedagogicznych, na lekcjach oraz imprezach szkolnych  
i klasowych,

e) stworzenie  możliwości  kontaktów  towarzyskich  nauczycieli,  rodziców,  uczniów
oraz  byłych  pracowników  szkoły  np.  Dzień  Edukacji,  Wigilia,  Święto  Patrona
Szkoły.

§ 12

1. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami
  szkoły.
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1) Dyrektor  systematycznie  współpracuje  z  Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców,
Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji  pomiędzy tymi
organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.

2) W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele
poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części)
każdego z organu.

2. Każdy  z  organów  szkoły  ma  możliwość  swobodnego  działania  w  granicach  swoich
kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły - niezgodne z przepisami prawa -
wyznaczając  termin  wyeliminowania  niezgodności.  Po  upływie  terminu  uchwała  traci
moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
1) Od  uchwał  podejmowanych  przez  organ  szkoły,  pozostałym  organom przysługuje

prawo odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o
treści uchwały.

2) W  przypadku  nie  respektowania  uprawnień  organów  przez  dyrekcję  szkoły,
podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może
złożyć pisemne zażalenie do dyrektora Szkoły i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21
dni od złożenia zażalenia.

4. W  sprawach  konfliktowych  pomiędzy  uczniem  i  nauczycielem  w  pierwszej  instancji
orzekają:

1) wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w klasie,

2) dyrektor szkoły - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole.

5. Od orzeczenia dyrektora szkoły odwołanie może być wniesione do organu prowadzącego
w ciągu 14 dni od daty wydania orzeczenia w przypadku konfliktu.

6. W sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi:

1) dyrektor szkoły,

2) w  przypadku  nie  rozstrzygnięcia  konfliktu  postępowanie  prowadzi  na  wniosek
dyrektora  szkoły  Rada  Pedagogiczna  lub  powołana  przez  nią  komisja  doraźna,
przestrzegając wymogu zachowania 14 dni na podjęcie procedury.

7. Od  decyzji  rozstrzygnięcia  Rady  Pedagogicznej  odwołanie  może  być  skierowane  do
organu prowadzącego.

8. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły, a nauczycielami rozpatruje w pierwszej instancji
Rada Pedagogiczna, następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący.

9. Konflikty pomiędzy rodzicami, a innymi organami szkoły:

1) postępowanie  w  pierwszej  instancji  prowadzi  dyrektor  szkoły,  a  następnie  Rada
Pedagogiczna lub Rada Rodziców;

2) w  przypadku  nie  rozstrzygnięcia  konfliktu  przysługuje  każdej  ze  stron  wniesienie
odwołania w ciągu 14 dni do organu prowadzącego.

§ 13
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Rozdział 4
Organizacja Szkoły

1. Ośmioletnia  Szkoła  Podstawowa  daje  wykształcenie  podstawowe  z  możliwością
uzyskania  przez  ucznia  zaświadczenia  o  zdanym egzaminie  ósmoklasisty.  Absolwenci
mogą kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej:
1) czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
2) pięcioletnim technikum;
3) trzyletniej branżowej szkole I stopnia.

2. Szkoła,  na  podstawie  decyzji  Rady  Pedagogicznej,  ma  prawo  realizować  pod  opieką
jednostki  naukowej  eksperyment  pedagogiczny,  zgodnie  z obowiązującymi  w  tym
zakresie przepisami.

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

kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b) zajęcia,  dla  których  nie  została  ustalona  podstawa  programowa,  lecz  program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia  rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia uczniów, w szczególności  w celu

kształtowania ich aktywności i kreatywności;
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

4. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne:
1) nauki religii i etyki;
2) wychowania do życia w rodzinie.

5. Zajęcia  edukacyjne,  o  których  mowa  w  ust.  3  pkt  2,  organizuje  dyrektor szkoły,  za
zgodą organu  prowadzącego  szkołę i  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  i
rady rodziców.

6. Zajęcia  wymienione  w  ust.  3  pkt  3,  5  i  6  mogą  być  prowadzone  także  z  udziałem
wolontariuszy.

§ 14

1. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany.
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2. Zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich
podstawie zarządzenia Dyrektora.

§ 15

1. Arkusz  organizacji  szkoły  określa  szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i
opieki w danym roku szkolnym. 

2. Arkusz  organizacji  Szkoły  opracowuje  dyrektor  szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii
zakładowych  organizacji  związkowych  będących  jednostkami  organizacyjnymi
organizacji  związkowych  reprezentatywnych  w  rozumieniu  ustawy  o  Radzie  Dialogu
Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w
skład  organizacji  związkowych  reprezentatywnych  w  rozumieniu  ustawy  o  Radzie
Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  dyrektor  szkoły,  z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. W  przypadku  wprowadzenia  do  dnia  30  września  zmian  do  zatwierdzonego  arkusza
organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla poszczególnych oddziałów: 
4) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć

prowadzonych w grupach,
5) tygodniowy wymiar  godzin  zajęć:  religii,  etyki,  wychowania  do życia  w rodzinie,

języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i
nauki  własnej  historii  i  kultury,  nauki  geografii  państwa,  z  którego  obszarem
kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa,

6) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
7) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
8) 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,

9) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
10) liczbę  pracowników  ogółem,  w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska

kierownicze;
11) liczbę nauczycieli,  w tym nauczycieli  zajmujących stanowiska kierownicze,  wraz z

informacją  o ich stopniu awansu zawodowego i  kwalifikacjach  oraz liczbę  godzin
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
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12) liczbę  pracowników  administracji  i  obsługi,  w  tym  pracowników  zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

13) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych
zajęć  wspomagających  proces  kształcenia,  realizowanych  w  szczególności  przez
pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

14) liczbę  godzin  zajęć  świetlicowych  oraz  zajęć  opiekuńczych  i  wychowawczych  w
internacie;

15) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

§ 16

1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
są zgodne z przepisami prawa oświatowego w tym zakresie. 

2. Rok  szkolny  trwa  od  1  września  do  31  sierpnia,  natomiast  zajęcia  dydaktyczno-
wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. 

3. Klasyfikacja  śródroczna  jest  przeprowadzana  raz  w  roku  w  najbliższy  piątek  po
10 stycznia. 

4. Organizacje  stałych,  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  dydaktycznych
i wychowawczych  określa  tygodniowy  rozkład  zajęć,  ustalany  przez  Dyrektora  na
podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego,  z uwzględnieniem  zasad  ochrony
zdrowia i higieny pracy.

5. Zajęcia w szkole są prowadzone w formie:
1) zajęć lekcyjnych;
2) zajęć międzyklasowych, międzyoddziałowych lub międzyszkolnych;
3) zajęć pozalekcyjnych.

6. Czas  trwania  zajęć,  o  których  mowa  w  ust.  5,  wynosi  45  minut,  zaś  przerwy
międzylekcyjne trwają 5 lub10 minut oraz 20 minut – przerwa obiadowa.

7. Czas  trwania  zajęć,  o  których  mowa  w ust.  6,  może  sporadycznie,  w  uzasadnionych
przypadkach, zostać w drodze decyzji Dyrektora:
1) skrócony – do 30 minut, lub 
2) wydłużony – do 60 minut

– z zachowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
8. Zajęcia  pozalekcyjne  są  organizowane  z  uwzględnieniem  zainteresowań  i  potrzeb

rozwojowych uczniów.
9. Organizację zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 8, zatwierdza Dyrektor.

§ 17

1. Nauczyciel lub nauczyciele przedstawia/ją Dyrektorowi program nauczania. Dyrektor, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowany
przez nauczyciela/li program nauczania.
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2. Dopuszczone  do  użytku  w  Szkole  programy  nauczania  stanowią  szkolny  zestaw
programów nauczania.

3. Nauczyciel może używać podręcznika wybranego spośród podręczników dopuszczonych
do użytku odpowiedniego do prowadzonych zajęć po uzyskaniu zgody Dyrektora.

4. W Szkole jest stosowany ten sam podręcznik przez nauczycieli  prowadzących te same
zajęcia na tym samym poziomie kształcenia przez co najmniej 3 lata szkolne. 

5. Nauczyciele,  o  których  mowa  w  ust.  4,  powinni  uzgodnić  pomiędzy  sobą  z  jakiego
podręcznika korzystają.  W razie  braku porozumienia o wyborze podręcznika decyduje
Dyrektor.

§ 18

1. W szkole działają zespoły nauczycieli  powoływane na czas określony lub nieokreślony
przez Dyrektora. 

2. Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący,  zwany także  liderem zespołu,  powołany przez
Dyrektora na wniosek tego zespołu.

3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji w
danym roku szkolnym. Zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej
działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym.

4. Nauczyciele  danego  przedmiotu  lub  nauczyciele  grupy  przedmiotów  pokrewnych,
wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania uczniów;

2) opracowanie sposobu szkolnego badania osiągnięć uczniów i przeprowadzania ich;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie
wypracowania  koncepcji  i  sposobów  wdrażania  rozwiązań  reprezentowanych
przedmiotów oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4) współdziałanie  w organizowaniu  pracowni,  laboratoriów przedmiotowych,  a  także  
w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5) wyrażanie swojej opinii  na temat zachowania uczniów;

6) opracowywanie programów autorskich i eksperymentalnych programów nauczania.

6. Dyrektor może także utworzyć zespół wychowawczy, którego zadaniem jest opracowanie
programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły oraz  współudział  w kierowaniu  jego
realizacją.

7. Zespół  wychowawczy  współuczestniczy  również  w  formułowaniu  opinii  w  sprawach
dotyczących oceny zachowania poszczególnych uczniów lub grup uczniowskich.

§ 19
 

1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli,
zwanemu dalej wychowawcą. 
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2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, chyba
że przyczyny niezależne od Dyrektora staną się powodem zmiany wychowawcy.

3. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami, o jakich mowa w ust. 2, może nastąpić:
1) na wniosek wychowawcy zaaprobowany przez Dyrektora;
2) na pisemny,  umotywowany,  wspólny wniosek rodziców, podpisany przez 2/3 ogółu

rodziców z danego oddziału, zaaprobowany przez Dyrektora. 

§ 20

1. Szkoła  zapewnia  odrębny  tryb  zajęć  dla  uczniów  o  specyficznych  potrzebach
rozwojowych,  przez  organizację  indywidualnego  nauczania  lub  indywidualnego  toku
nauki na zasadach określonych w Ustawie.

2. Dyrektor,  w szczególnych  przypadkach  określonych  przepisami  prawa,  może  zwolnić
ucznia, na podstawie orzeczenia lekarskiego, z drugiego obowiązkowego języka obcego.

§ 21

1. Szkoła,  za  pośrednictwem  pedagoga,  otacza  opieką  uczniów,  którym  z  przyczyn
rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc
materialna.

§ 22

1. Szkoła  udziela  uczniom  pomocy  materialnej  ze  środków  budżetowych,  zgodnie
z odrębnymi przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane.

2. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości)  pomocy materialnej  ze środków
uzyskiwanych  z  innych  źródeł  niż  budżet,  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w wyniku
porozumienia Dyrektora z ofiarodawcą pomocy.

§ 23

1. Szkoła,  za  pośrednictwem  pedagoga  szkolnego  i  doradcy  zawodowego,  współdziała
z poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  i  prowadzi  zajęcia  związane  z wyborem
kierunku kształcenia.

§24

1. W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy
praktyk pedagogicznych dla studentów.
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2. Warunki  prowadzenia  praktyk,  o  których mowa w pkt.  1,  oraz zasady wynagradzania
nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy. 

3. Za  właściwy  przebieg  zajęć  edukacyjnych  oraz  pracy  studenta  odpowiada  nauczyciel
prowadzący dane zajęcia oraz opiekun wyznaczony przez wyższą uczelnię. 

§ 25

1. Podstawową jednostką  organizacyjną  szkoły jest  oddział  założony z  uczniów,  którzy  
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się przedmiotów, określonych
planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem i programem wybranym 
z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczbę uczniów w oddziale wraz z decyzją dotyczącą funkcjonowania oddziału na dany
rok szkolny, ustala i podejmuje organ prowadzący;  liczba uczniów winna być zgodna  
z odrębnymi przepisami.

3. Nauczanie  indywidualne  odbywa  się  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  i  zaleceniami
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej na grupy jest obowiązkowy:

1) na  obowiązkowych  zajęciach  z  informatyki  w  oddziałach  liczących  więcej  niż  24
uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej
liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać
liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących
więcej  niż  24  uczniów;  zajęcia  mogą  być  prowadzone  w  grupie  oddziałowej  lub
międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy
uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3) na  nie  więcej  niż  połowie  godzin  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30
uczniów;

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone
w  grupie  oddziałowej,  międzyoddziałowej,  międzyklasowej  lub  międzyszkolnej,
liczącej  nie  więcej  niż  26  uczniów,  z  tym  że  jeżeli  w  skład  grupy  oddziałowej,
międzyoddziałowej,  międzyklasowej  lub  międzyszkolnej  wchodzą  uczniowie
posiadający orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego wydane  ze  względu na
niepełnosprawność  uczęszczający  do  oddziałów  integracyjnych  lub  uczniowie
oddziałów specjalnych,  liczba  uczniów w grupie nie  może  być  większa niż  liczba
uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym.

5. Za zgodą organu prowadzącego można dzielić na grupy oddziały o niższej liczbie uczniów
niż wyżej wymieniona i na innych zajęciach edukacyjnych.

6. Niektóre  zajęcia  obowiązkowe,  np.:  zajęcia  fakultatywne,  zajęcia  dydaktyczno  –
wyrównawcze,  specjalistyczne,  nauczanie  języków  obcych,  informatyki,  koła
zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo –
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lekcyjnym w grupach, także podczas wycieczek i wyjazdów (np. szkoły zimowe (białe),
tzw. zielone szkoły lub inne formy wyjazdowe).

7. Uczniowie nieuczęszczający na dobrowolne zajęcia edukacyjne (religia, wychowanie do
życia w rodzinie) w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub czytelni pod
opieką  pracowników  pedagogicznych  szkoły.  W  wypadku,  gdy  jest  to  pierwsza  lub
ostatnia lekcja, uczniowie ci są zwalniani do domu na pisemną prośbę rodziców.

§ 26

1. Biblioteka  szkolna  jest  pracownią  szkoły  służącą  realizacji  potrzeb  dydaktyczno-
wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Korzystać  z  biblioteki  szkolnej  mogą:  uczniowie,  nauczyciele,  rodzice,  administracja
szkolna i inne środowiska współdziałające ze szkołą.

3. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki szkolnej i czytelni określa regulamin.

4. Biblioteka szkolna zajmuje wydzielone pomieszczenie i umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie  ze  zbiorów  w czytelni  i  wypożyczanie  poza  bibliotekę  (udostępnianie
książek  
i innych źródeł informacji):

a) udostępnianie  księgozbioru  indywidualnym  czytelnikom  oraz  przekazywanie
książek do pracowni przedmiotowych; 

b) udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne;  

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

a) organizacja  zbiorów  i  warsztatu  informacyjnego;  uaktualnianie  napisów
informacyjnych, plansz; 

b) nauka posługiwania się słownikami,  encyklopediami oraz innymi dostępnymi w
bibliotece materiałami ułatwiającymi  naukę oraz rozbudzającymi zainteresowania;

c) doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych.

4) prowadzenia przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów / w grupach bądź
oddziałach/;

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
poprzez:

a) wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,

b) organizację świąt bibliotecznych,

c) przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych.

6) rozpoznawanie,  rozbudzanie,  rozwijanie  i  kierowanie  indywidualnym
zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej, pogłębianie u uczniów
nawyku czytania i uczenia się poprzez:

a) reklamowanie książek, 
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b) udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,

c) prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami nt. przeczytanych książek.

5. Godziny pracy biblioteki gwarantują dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po
ich zakończeniu.

6. Ilość pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.

7. Biblioteka organizuje dostęp do wszelkich przepisów prawa oświatowego, również przy
pomocy technologii komputerowej.

8. Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami i innymi bibliotekami
poprzez:

1) gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych,

2) przygotowywanie materiałów dla uczniów i nauczycieli, 

3) współpracę  z  nauczycielami  podczas  organizowania  konkursów  i  uroczystości
szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły,

4) współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Skaryszewie.

5) współpracę  z  rodzicami,  informowanie   o  czytelnictwie  dzieci  i  popularyzowanie
literatury pedagogicznej.

§ 27

1. Dla uczniów, którzy muszą  przebywać dłużej  w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców lub prawnych opiekunów  bądź dojazdu, szkoła organizuje opiekę w świetlicy.

2. W  świetlicy  prowadzone  są  zajęcia  opiekuńcze  w  grupach  wychowawczych  lub
fakultatywnych –  liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Czas  pracy  świetlicy  dopasowuje  się  do  potrzeb  uczniów  i  możliwości  finansowych
szkoły.

4. Organizacja  pracy  świetlicy  uzależniona  jest  od  obowiązujących  w  tym  zakresie
przepisów i normowana jest corocznie przez dyrektora szkoły.

5. Do zadań świetlicy należy :

1) organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie 
z opanowaniem materiału;

2) stwarzanie warunków do nauki własnej, do wyrabiania nawyków samodzielnej pracy;

3) inspirowanie życia kulturalnego w szkole;

4) kształtowanie nawyków higieny i czystości.

6. Szczegółowe zadania świetlicy określa regulamin pracy świetlicy.

§ 28
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1. W  celu  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  zadań  opiekuńczych,  a  w  szczególności
wspierania  prawidłowego  rozwoju  uczniów,  szkoła  prowadzi  stołówkę  szkolną,
umożliwiając spożycie jednego posiłku.

2. Prawo  do  korzystania  z  posiłków  mają  wszyscy  uczniowie,  nauczyciele  oraz  inni
pracownicy szkoły.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala organ
prowadzący szkołę.

4. Dyrektor  szkoły w porozumieniu  z  innymi  organami  doprowadza do częściowego lub
całkowitego zwolnienia z odpłatności za korzystanie z posiłków uczniów znajdujących
się  w  trudnej  sytuacji  materialnej  lub  wymagającej  szczególnej  opieki  w  zakresie
żywienia.

§ 29

1. Naukę religii lub etyki organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych. Prowadzona jest
na życzenie rodziców.

2. Życzenie o którym mowa w ust. 1, wyrażone jest w najprostszej formie oświadczenia,
które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem
dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

4. W pomieszczeniach  szkolnych  może  być  umieszczony  krzyż.  W szkole  można  także
odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być
wyrazem wspólnego dążenia  uczniów oraz  taktu  i  delikatności  ze  strony nauczycieli  
i wychowawców.

§ 30

1. Zajęcia  wychowania  fizycznego  odbywają  się  w  systemie  2  +  2,  czyli  2  godziny
obowiązkowe  w  systemie  klasowo  –  lekcyjnym  i  2  godziny  obowiązkowe  
w grupach do wyboru, tzw. zajęcia fakultatywne.

2. Głównym celem zajęć do wyboru jest spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego
wychowania  fizycznego  poprzez  umożliwienie  im  pogłębiania  wiedzy  i  rozwijania
umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich
dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu. 

3. Zajęcia  wychowania  fizycznego  powinny  odbywać  się  częściowo  w  grupach
zainteresowań, zgodnie z wyborem dokonanym przez ucznia. 

4. Zajęcia  do  wyboru  powinny  odbywać  się  systematycznie  minimum  raz  w  tygodniu  
(2  godziny  dydaktyczne).  Istnieje  jednak  możliwość  kumulowania  godzin  zajęć  do
wyboru głównie w profilu turystycznym, co uzależnione jest od rodzaju turystyki, stopnia
zaawansowania  uczniów  (długość  trasy)  oraz  pory  roku.  Najczęściej  w  grupach  tych
stosuje się  zmienny czas  trwania zajęć,  z  zachowaniem zasady,  że zajęcia  2-godzinne
odbywają się co tydzień, 4-godzinne – co dwa tygodnie, 6-godzinne – co trzy tygodnie, a
8-godzinne – co cztery tygodnie.
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Rozdział 5
Organizacja pracowni i warsztatów szkolnych

§ 31

1. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela.
2.  W  pracowni  w  widocznym  miejscu  powinien  być  wywieszony  regulamin  pracowni
określający zasady BHP dostosowane do specyfiki pracy w danej pracowni.

Rozdział 6

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

§ 32

1. Koordynatorem  doradztwa  zawodowego  w  szkole  jest  nauczyciel  doradca  zawodowy
powołany przez dyrektora szkoły.

2. Zadaniem  koordynatora  jest  planowanie  działalności  informacyjno-doradczej
prowadzonej przez szkołę we współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia
z zakresu doradztwa zawodowego.

Rozdział 7

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły
§ 33

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy.

4. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 1 zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły,
kierując się:

1) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami;

2) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły;

3) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno – moralną.

5. Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym
stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

6. Nauczyciel,  podczas  lub  w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,  korzysta  
z  ochrony przewidzianej  dla  funkcjonariuszy  publicznych  na  zasadach  określonych  w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

7. Organ  prowadzący  szkołę  i  dyrektor  szkoły  są  obowiązani  z  urzędu  występować  w
obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
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§ 34

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.
2. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany przede wszystkim do

wykonywania następujących zadań:
1) przedstawiania  programu nauczania  i  proponowania  podręczników obowiązujących

uczniów;
2) realizowania programów kształcenia oraz wychowania i opieki;
3) właściwego  doboru  metod,  form  organizacyjnych  i  środków  dydaktycznych

w nauczaniu przydzielonych zajęć edukacyjnych;
4) realizowania programów i planów pracy szkoły w zakresie wskazanym dla danego

nauczyciela;
5) realizowania  zajęć  opiekuńczych  i  wychowawczych  uwzględniających  potrzeby

i zainteresowania uczniów w przewidzianym przepisami prawa wymiarze i zakresie;
6) wzbogacania swojego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej;
7) wspierania, poprzez działania pedagogiczne, rozwoju psychofizycznego uczniów, ich

zdolności oraz zainteresowań dostosowanych do potrzeb uczniów;
8) udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
9) bezstronnego,  obiektywnego,  sprawiedliwego  oraz  systematycznego  oceniania

i traktowania wszystkich uczniów;
10) informowania  rodziców  uczniów  i  wszystkich  członków  Rady  Pedagogicznej

(w zależności  od  potrzeb  i  sytuacji)  o  osiągnięciach  i  niepowodzeniach  szkolnych
swoich uczniów;

11) uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego;
12) prawidłowego  prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  nauczania  przedmiotu

i działalności  wychowawczej,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i poleceniami
Dyrektora;

13) pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym harmonogramem;
14) sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych na

terenie szkoły i poza nią, zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi regulaminami;
15) wykonywania poleceń służbowych.

§ 35

1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy
warunki  wspomagające  harmonijny rozwój  uczniów tego oddziału,  proces  uczenia  się
oraz przygotowanie do samodzielnego życia.

2. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy określają obowiązujące przepisy oraz Statut.
3. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim następujące zadania:

1) organizuje  proces  wychowania  w oddziale,  dostosowując  środki  oddziaływania  do
sytuacji i potrzeb ucznia;
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2) współdziała  z  nauczycielami  uczącymi  w  oddziale  i  koordynuje  ich  działania
wychowawcze;

3) współpracuje z rodzicami uczniów oraz włącza ich w programowe i  organizacyjne
sprawy oddziału i Szkoły;

4) organizuje  indywidualną  opiekę  nad  uczniami  sprawiającymi  trudności
wychowawcze;

5) ustala roczny plan pracy wychowawczej i tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy;
6) ustala śródroczne i roczne oceny zachowania uczniów w oparciu o kryteria określone

w Statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;
7) prowadzi dokumentację oddziału i każdego ucznia. 

4. Wychowawca ma m.in. prawo do:
1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej potrzebnej mu do

pracy wychowawczej;
2) wnioskowania  o  przyznanie  pomocy  finansowej  dla  ucznia  przeznaczonej  na  cel

związany z zdaniami oddziału (wycieczki,  wyjścia do kina, teatru itp.) ze środków
zgromadzonych przez Radę Rodziców lub sponsorów Szkoły.

5. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci;

2) współdziałania  z  rodzicami,  tzn.  okazywania  im  pomocy  w  działaniach
   wychowawczych  wobec  dzieci  i  otrzymywania  od  nich  pomocy  w  swoich
działaniach;

3) włączania ich w sprawy życia klasy szkoły.

6. Współpracuje  z  pedagogiem  szkolnym  i  innymi  specjalistami  świadczącymi
kwalifikowaną  pomoc  w rozpoznawaniu  potrzeb  i  trudności,  a  także  organizuje różne
formy udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 36

1. Pedagog  szkolny  odpowiada  za  wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych
nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. Do zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn

niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom z wybitnymi

uzdolnieniami,  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  –  odpowiednio  do
rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,  działań
wychowawczo-profilaktycznych wynikających z przyjętego w Szkole programu;
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5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;

6) kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego;
7) stała współpraca z wychowawcami. 

§ 37

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy
głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie
pomocy logopedycznej,

3)  prowadzenie  terapii  logopedycznej  indywidualnej  i  w  grupach  dzieci,  u  których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne,

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,

6)  podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego
ewaluacji,

8)  wspieranie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  nauczycieli,  wynikających  z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§ 38

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzanie  i  rozwijanie  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabianie

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających czytelnictwo wśród uczniów.

§ 39

1. W szkole tworzy się również stanowiska pracowników obsługi.
2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych

oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności.
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3. Pracownicy  pełniący  w  szkole  funkcje  kierownicze  oraz  pracownicy  niepedagogiczni
szkoły swoje zakresy obowiązków otrzymują na piśmie.

Rozdział 8
Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 40

1. Ilekroć  w  niniejszym  rozdziale  jest  mowa  o  zajęciach  edukacyjnych  bez  bliższego
określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz
zajęcia religii lub etyki.

2. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

3. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  oddziału,
nauczycieli  orz  uczniów  danego  oddziału  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad
współżycia  społecznego  i  norm  etycznych  oraz  obowiązków  określonych  w  statucie
szkoły.

§ 41

1. 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;
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3) udzielanie Skazówek 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.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do
otrzymania  przez  ucznia  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  a  także  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania;

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalenie  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć
edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

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

7) ustalenie  warunków i  sposobu  przekazywania  rodzicom informacji  o  postępach  
i  trudnościach  w nauce  i  zachowaniu  ucznia  oraz  o  szczególnych  uzdolnieniach
ucznia.

3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami. 

§ 42

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów
oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
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1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

3. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

4. Rodzice  zostaną  poinformowani  o  dostępności  tych  informacji  w  bibliotece  szkolnej  
w ciągu całego roku szkolnego, w której zostanie złożona stosowna dokumentacja. Fakt
zapoznania  się  z  wymaganiami  edukacyjnymi,  sposobem  sprawdzania  osiągnięć
edukacyjnych, kryteriami oceniania zachowania, warunkami i trybem uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych oraz warunkami i
trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
oraz  
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzice
potwierdzają własnoręcznym podpisem.

5. Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce i frekwencji ich dzieci:

1) ogólnoklasowe   spotkania   co    najmniej    cztery   razy   w   roku   szkolnym
(uczestnictwo w zebraniu rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem),

2) indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli ( w miarę potrzeb),

3) korespondencje w dzienniczku lub zeszycie przedmiotowym wg ustaleń nauczyciela,

4) informacje telefoniczne - potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym.

§ 43

1. Uczeń w takcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

5. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  dokumentacja  dotycząca  egzaminu
klasyfikacyjnego,  egzaminu  poprawkowego,  zastrzeżeń,  oraz  inna  dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

6. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów w okresie
jednego roku szkolnego.

7. Termin oddania pracy klasowej wynosi  14 dni, w przypadku języka polskiego 21 dni,
sprawdzianu 7 dni, kartkówki - na następnej lekcji z danego przedmiotu.
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§ 44

1. Klasyfikacja  śródroczna polega na  okresowym podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych
ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  oraz  ustaleniu  śródrocznych  ocen
klasyfikacyjnych  z  tych  zajęć  i  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania.
Klasyfikację  śródroczną przeprowadza się co najmniej  raz w ciągu roku szkolnego, w
terminie określonym w statucie szkoły. 

2. Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne  z  zajęć edukacyjnych,  ustalone  odpowiednio w klasie
programowo najwyższej oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

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

5. W  przypadku  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
klasyfikacji  śródrocznej  i  rocznej  dokonuje  się  z  uwzględnieniem  ustaleń  zawartych  
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

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

§ 45

1. Nauczyciel  jest  obowiązany  indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  zajęciach
edukacyjnych  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie norm i form pracy z uczniem.

2. Nauczyciel  jest  obowiązany  dostosować  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3. Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  realizacji  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii i pisemnej
prośby rodzica.  Dziecko  powinno w czasie  tej  lekcji  przebywać  razem z  pozostałymi
uczniami, jeżeli dyrektor szkoły nie zadecyduje inaczej. 

4. Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  wykonywania  określonych  ćwiczeń  fizycznych  na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
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wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii. 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 4, uniemożliwia
ustalenie  śródrocznej  lub rocznej,  w dokumentacji  przebiegu nauczania  zamiast  oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

6. Przy ustalaniu  oceny z  wychowania  fizycznego,  zajęć  technicznych,  techniki  plastyki,
muzyki  i zajęć artystycznych 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.  

7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,  zwalnia  do  końca  danego  etapu
edukacyjnego  ucznia  z  wadą  słuchu,  z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją,  z
niepełnosprawnościami sprzężonymi  lub z autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera,  z
nauki drugiego języka obcego. 

8. W przypadku  ucznia,  o  którym mowa w ust.  7,  posiadającego orzeczenie  o potrzebie
kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania,  zwolnienie  z  nauki  drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

9. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  nauki  drugiego  języka  obcego  w  dokumentacji
przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  "  zwolniony"  albo
„zwolniona”.

BIEŻĄCE OCENIANIE ORAZ KLASYFIKOWANIE  ŚRÓDROCZNE 
I KOŃCOWOROCZNE

§ 46

1. Bieżące ocenianie semestralne oraz roczne klasyfikowanie uczniów polega na:

1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce;

2) określaniu  poziomu jego  osiągnięć  w  odniesieniu  do  rozpoznawanych  możliwości

i wymagań edukacyjnych;

3) diagnozowaniu;

2. Bieżące  ocenianie  semestralne  oraz  roczne  klasyfikowanie  uczniów  polega  w
szczególności na:

1) wspieraniu rozwoju ucznia;

2) określaniu jego indywidualnych potrzeb, uzdolnień, predyspozycji i trudności;

3) określaniu sposobu udzielania pomocy i uzupełniania braków;

4) wskazywaniu mocnych i słabych stron ucznia;

5) rozpoznawaniu nabytych umiejętności i dalszym rozwijaniu ich;

6) określaniu stopnia samodzielności w pracy oraz współpracy w grupie;
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7) porównywaniu  osiągnięć  uczniów  ze   standardami   i   dokonywaniu  klasyfikacji
oraz ocenianiu stopnia przygotowania do dalszego etapu kształcenia;

8) sprawdzaniu   efektów  pracy  szkoły,    stosowanych   metod    i   programów  w
stosunku do zakładanych celów oraz dokonywania weryfikacji systemu oceniania.

3. Oceniamy postępy uczniów (nie jego braki), wskazując uczniowi to, co osiągnął, co zrobił
dobrze.

4. Będziemy:

1) informować uczniów o postępach szkolnych i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

2) pomagać w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3) motywować do dalszej pracy;

4) dostarczać  rodzicom  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,  trudnościach  i
specjalnych uzdolnieniach uczniów;

5) monitorować rozwój postępów szkolnych uczniów.

5. Docenianie w dziecku jego mocnych stron to zysk dla ucznia i nauczyciela. 
Koncentrujemy się nawet na małych osiągnięciach i zaletach ucznia, dostrzegamy i 
podkreślamy pozytywy. 
Te zdarzenia stymulują poczucie własnej wartości. Pozytywny obraz siebie jest niezbędny
każdemu, a szczególnie naszym wychowankom. Aby go osiągnąć muszą wytrwale 
pracować nad sobą. Nauczyciel winien wskazać wychowankowi odpowiednie przykłady 
pracy nad sobą.

6. Przy  współpracy  z  rodzicami  szkoła  winna  budować  program  oddziaływań
wychowawczych  i  dydaktycznych,  adekwatnych  do  rozpoznanych  potrzeb.  Pomocny  
w osiąganiu tego ma być wewnątrzszkolny system oceniania.

7. Ocenianie powinno spełniać dwie funkcje: klasyfikacyjną i diagnostyczną.

8. Ocenianie powinno stwarzać warunki do dobrego obiegu informacji. Wskazane jest:

1) dostarczenie uczniowi informacji zwrotnej o jego postępach edukacyjnych;

2) stworzenie uczniowi możliwości oceny:

a) czego się nauczył,

b) czego się powinien jeszcze nauczyć,

c) jakie powinien podjąć działania w dalszym procesie uczenia się.

9. Elementami wewnątrzszkolnego systemu oceniania są:

1) wymagania edukacyjne oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie;

3) sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.

10. Badanie kompetencji ucznia:

1) wypowiedź  ustna  na  lekcjach  bieżących,  powtórzeniowych  i  systematyzujących,
sprawdzająca wiedzę i umiejętności;

2) test problemowy, sprawdzający znajomość treści programowych i umiejętności ucznia
kształtowanych na konkretnym materiale, badający wiedzę zdobytą w danej klasie;

3) zadania testowe;
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4) praca  pisemna  problemowa  lub  przekrojowa,  badająca  znajomość  wiedzy,
umiejętności formułowania wypowiedzi na piśmie, ocenę przydatności różnych źródeł
informacji  
w rozwiązywaniu konkretnych problemów, formułowaniu własnych sądów i ocen;

5) praca z tekstem źródłowym, badająca poziom zrozumienia tekstu i interpretacji;

6) praca  w  grupie,  sprawdzająca  zdolności  ucznia  w  planowaniu,  realizowaniu
i prezentowaniu jego działań intelektualnych,  a także poziom współpracy w grupie
z możliwością dokonania samooceny i oceny wkładu innych;

7) zadania domowe, badające poziom samodzielności ucznia i systematyczności w pracy;

8) aktywność na lekcjach.

11. Narzędzia badawcze:

1) prace klasowe;

2) sprawdziany (testy, kartkówki);

3) odpowiedzi ustne;

4) prace domowe;

5) zeszyt ucznia;

6) praca projektowa praktyczna.

12. W klasach I-III szkoły podstawowej ocenie podlegają:

1) umiejętność mówienia;

2) umiejętność czytania;

3) umiejętność pisania;

4) umiejętności matematyczne;

5) umiejętności i zainteresowania przyrodnicze;

6) aktywność artystyczna i ruchowa;

7) zeszyty przedmiotowe;

8) kartkówki (mały wycinek wiedzy);

9) karty pracy (doskonalenie umiejętności);

10) sprawdziany (badanie poziomu umiejętności).

13. Warunki poprawiania pracy klasowej:

1) w przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, bądź poprawy tejże pracy, uczeń
uzyskuje dwa tygodnie na nadrobienie zaległości od momentu oddania pracy przez
nauczyciela. W tym czasie uczeń powinien zgłosić nauczycielowi chęć poprawy, bądź
napisania pracy klasowej i umówić się na określony termin nie przekraczający dwóch
tygodni;

2) w sytuacji, kiedy uczeń nie zgłosi się do nauczyciela w wyznaczonym terminie, ocena
uzyskana z pracy pozostaje ta sama, bądź w przypadku nie napisania pracy,  uczeń
uzyskuje ocenę niedostateczną;

3) przy poprawie pracy klasowej bierze się pod uwagę wyższą ocenę uzyskaną przez
ucznia. Tę samą pracę klasową uczeń może poprawiać tylko raz;
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4) nauczyciele  mają  prawo  do  umożliwienia  uczniom  poprawy,  bądź  napisania
sprawdzianu w przypadku, gdy jest on ważny ze względu na dalszy cykl kształcenia i
bez  nabycia  tych  wiadomości  przejście  do  niego  byłoby  trudne  dla  ucznia,  jak  i
utrudniałoby pracę nauczyciela. O tym, jakie są to sprawdziany, decyduje nauczyciel.

14. Nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe przynajmniej tydzień przed ich terminem
i zaznaczają ten fakt w dzienniku.

15. Nauczyciele  planują  terminy  prac  klasowych  /  maksymalnie  jedna  w  dniu,  a  dwie  
w tygodniu.

16. W całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone
przez dyrektora szkoły.

17. Uczeń  ma  prawo  do  dwukrotnego  nieodrobienia  pracy  domowej  bądź  braku  zeszytu
przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń w ciągu semestru i jednego nieprzygotowania się do
lekcji.  Fakty  te  zgłasza  nauczycielowi  na  początku  lekcji.  W  przypadku
niepoinformowania nauczyciela może otrzymać ocenę niedostateczną.

18. Poziom  opanowania  wiadomości  i  umiejętności  ucznia  w  stosunku  do  wymagań
edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych, przy czym:

a) stopień celujący  - 6 - oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza
wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez nauczyciela programu,

b) stopień bardzo  dobry  - 5 -  oznacza,  że  uczeń całkowicie  spełnia  wymagania
edukacyjne,

c) stopień dobry - 4 - oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne,
ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceni,

d) stopień  dostateczny  - 3 -  oznacza,  że  uczeń  spełnił  jedynie  podstawowe
wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu,

e) stopień dopuszczający  - 2 - oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest
minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie,

f) stopień niedostateczny  - 1 - oznacza,  że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań
edukacyjnych, co uniemożliwia dalsze kształcenie.

19. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej  oceny  bieżące  oraz  klasyfikacyjne
śródroczne i roczne i końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4; 
4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1. 

20. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w ust. 19 pkt 1–5. 

21. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 19
pkt 6.

22. Oceny klasyfikacyjne  śródroczne i  roczne  w dziennikach lekcyjnych  i  arkuszach ocen
piszemy w pełnym brzmieniu.
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23. Oceny  bieżące  w  dziennikach  lekcyjnych  piszemy  cyframi  arabskimi  lub  używamy
skrótów:
1) celujący (cel) – 6
2) bardzo dobry (bdb) – 5
3) dobry (db) – 4
4) dostateczny (dst) – 3
5) dopuszczający (dop) – 2
6) niedostateczny (ndst) – 1

24. Ustala się następujące progi procentowe dla poszczególnych ocen z prac klasowych

      i kartkówek:

      0% -30% - ocena niedostateczna

    31% – 50% - ocena dopuszczająca

    51% – 74% - ocena dostateczna

    75% – 90% - ocena dobra

    91% – 100%– ocena bardzo dobra

25. Nauczyciele klas IV-VIII określają wagę poszczególnych ocen z nauczanego przedmiotu -
oceny semestralne i roczne mogą być wynikiem średniej ważonej stopni cząstkowych.

USTALENIE OCEN SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH ORAZ WARUNKI 
ICH POPRAWIANIA

§ 47

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna odbywa się podczas śródrocznego klasyfikacyjnego posiedzenia
rady  pedagogicznej,   której   termin  należy  wyznaczyć   nie  później   niż   1   tydzień
przed zakończeniem pierwszego śródrocza.

3. Klasyfikacja  śródroczna polega na  okresowym podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych
ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  oraz  ustaleniu  śródrocznych  ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Na klasyfikację końcową składają się:
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1) roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  ucznia,  ustalone  w  klasie
programowo najwyższej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyżej.

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

7. W  przypadku  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
klasyfikacji  śródrocznej  i  rocznej  dokonuje  się  z  uwzględnieniem  ustaleń  zawartych  
w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący
poszczególne  zajęcia  edukacyjne  oraz  wychowawca  oddziału  informują  ucznia  i  jego
rodziców  o  przewidywanych  dla  niego  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie  
1 miesiąca, poprzez wpis w dzienniki lekcyjnym.

9. O  ocenie  niedostatecznej  ucznia  poszczególni  nauczyciele  informują  ucznia  
i  wychowawcę  oddziału,  a  ten  z  kolei  pisemnie  rodziców  na  jeden  miesiąc  przed
planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej.

10. W klasach I-III szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w
sposób określony w § 49,ust. 4 - 6;

2) śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych  oraz  zajęć,  a  także  śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna
zachowania są ocenami opisowymi.

11. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna
zachowania są wyrażane według skali określonej §48 ust. 11 i §49 ust.15

12. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne,  roczne  i  końcowe  oceny  klasyfikacyjne  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.

§ 48

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,  a śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

2. 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.

3. W szkole  śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  zajęć  edukacyjnych  dla  ucznia
posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ustala  nauczyciel
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prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,  a  w  przypadku  gdy  w  szkole  jest  dodatkowo
zatrudniony  nauczyciel  w  celu  współorganizowania  kształcenia  uczniów
niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem
społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

4. W klasach I-III  szkoły podstawowej śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne  z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocena ta powinna zawierać informacje dotyczące:

1) postępów szkolnych ucznia, efektów jego pracy;

2) napotykanych  przez  niego  trudności  w  relacjo  do  możliwości  i  wymagań
edukacyjnych, potrzeb rozwojowych ucznia;

3) specjalnych uzdolnień i zainteresowań ucznia.

5. W ramach każdej z tych grup informacji należy uwzględnić następujące sfery rozwoju:

1) rozwój poznawczy:

a) mówienie;

b) słuchanie;

c) czytanie;

d) pisanie;

e) umiejętności matematyczne;

f) umiejętności przyrodniczo - geograficzne.

2) rozwój artystyczny.

3) rozwój fizyczny.

4) rozwój społeczno — emocjonalny:

a) zachowanie w grupie:

- nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

- reagowanie na polecenia nauczyciela,

- umiejętność współpracy w grupie,

- przestrzeganie szkolnych zasad i norm społecznych.

b) zachowanie przy pracy:

- tempo i jakość pracy,

- uczestnictwo w lekcji i stopień zaangażowania w pracy,

- porządek w miejscu pracy,

-  systematyczne  przygotowywanie  się  do  lekcji  (pamiętanie  o  swoich
obowiązkach).

c) kultura osobista: 

- kulturalny sposób bycia i wyrażania się,

- uczciwość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

-  przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  w szkole,  na  drodze  i  na  wycieczkach,
poszanowanie mienia szkolnego, osobistego i społecznego.

6. Roczna opisowa ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych,  o  której  mowa w ust  4,
uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wymaganych  
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w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce
lub rozwijaniem uzdolnień.

7. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  dla  uczniów  
z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  są  ocenami
opisowymi.

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

9. Ocenę klasyfikacyjną semestralną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu na
podstawie  ocen  bieżących  uzyskanych  przez  ucznia  w  pierwszym  semestrze.  Ocenę
klasyfikacyjną  roczną  z  zajęć  edukacyjnych  ustala  się  na  podstawie  ocen  bieżących
uzyskanych  przez  ucznia  w  drugim  semestrze  i  oceny  klasyfikacyjnej  semestralnej  
z pierwszego semestru.

10. Na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu przedstawia
szczegółowe  uzasadnienie  oceny  niedostatecznej  wystawionej  uczniowi  na  koniec
semestru lub roku szkolnego.

11. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona  w  wyniku  egzaminu  sprawdzającego,  poprawkowego  lub  sprawdzianu
wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadzonego w wyniku zgłoszenia przez ucznia
lub  jego  rodziców  zastrzeżeń  do  dyrektora  szkoły  odnośnie  trybu  ustalania  oceny
klasyfikacyjnej.

12. Ustala się następujące kryteria ocen / stopni szkolnych /:

1) Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

a) posiada wiedzę wykraczającą po za zakres materiału programowego,

b) dodatkowa  wiedza  ucznia  pochodzi  z  różnych  źródeł  i  wynika  z
samodzielnych
poszukiwań i przemyśleń,

c) łączy wiedzę z różnych przedmiotów,

d) samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji jak i w
pracy pozalekcyjnej,

e) potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i  samodzielnie
zdobywać wiadomości,

f) systematycznie  wzbogaca  swoją  wiedzę  korzystając  z  różnych  źródeł
informacji
(odpowiednio do wieku),

g) bierze  aktywny  udział  w  konkursach,  w  których  wymagana  jest  wiedza
przedmiotowa
oraz odnosi w nich sukcesy,

h) jest  autorem  pracy  wykonanej  dowolną  techniką  o  dużych  wartościach
poznawczych  
i dydaktycznych,

i) wyraża samodzielny, krytyczny (stosownie do wieku) stosunek do określonych
zagadnień, potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji
będącej   skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy,



2

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE

j) wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej
absencji,

k) wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela,

l) biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,  proponuje
rozwiązania nietypowe,

m) na lekcjach jest bardzo aktywny,

n) wykazywał  się  dużą  systematycznością,  zdyscyplinowaniem,  pracowitością
oraz stanowi wzór do naśladowania dla innych.

2) Stopień bardzo dobry (5) uzyskuje uczeń, który:

a) opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania,

b) wykorzystuje różne źródła wiedzy,

c) posiada  wiedzę  pozwalającą  na  samodzielne  jej  wykorzystanie  w  nowych
sytuacjach,

d) pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,

e) wykonywał  wszystkie  zadania  zaległe,  wynikające  również  z  jego ewentualnej
absencji,

f) wykazywał  się  wiedzą  i  umiejętnościami  w  rozwiązywaniu  zadań,  problemów
teoretycznych i praktycznych nie schematycznych o znacznym stopniu trudności,

g) posiadał umiejętność dokonywania i uzasadniania uogólnień,

h) sprawnie  korzysta  ze  wszystkich  dostępnych  i  wskazanych  przez  nauczyciela
źródeł informacji,

i) potrafi  korzystając  ze  wskazówek  nauczyciela  dotrzeć  do  innych  źródeł
wiadomości,

j) bierze  udział  w  konkursach  wymagających  dodatkowej  wiedzy  i  umiejętności
przedmiotowych,

k) samodzielnie  rozwiązuje  problemy  i  zadania  postawione  przez  nauczyciela,
posługując się nabytymi umiejętnościami,

l) potrafi  poprawnie  rozumować  w  kategoriach  przyczynowo  -  skutkowych
wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie nie tylko z jednego przedmiotu,

m) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowe,

n) potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania,

o) charakteryzował  się  sumiennością,  samodyscypliną  i  znaczącymi  postępami  w
nauce,

p) jest aktywny na lekcjach.

3) Stopień dobry (4) uzyskuje uczeń, który:

a) w zakresie wiedzy ma niewielkie braki, zna definicje, fakty, pojęcia, stosuje język
przedmiotu,

b) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych,
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c) umie   samodzielnie   rozwiązywać   typowe   zadania,   a   trudniejsze   wykonuje
pod
kierunkiem nauczyciela,

d) pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu,

e) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

f) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych,

g) bierze udział w niektórych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym,

h) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe,

i) pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu,

j) wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał
ewentualne braki,

k) wykazywał się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną,

l) wykazuje się aktywnością na lekcjach.

4) Stopień dostateczny (3) uzyskuje uczeń, który:

a) wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna,

b) zna   podstawowe   fakty,    definicje    i    pojęcia    pozwalające    mu   na
rozumienia najważniejszych zagadnień,

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

d) potrafi samodzielnie wykonać proste zadania,

e) wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach,

f) pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tą cechę,

g) jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna.

5) Stopień dopuszczający (2) uzyskuje uczeń, który:

a) wykazał  się znajomością treści  całkowicie  niezbędnych w dalszym zdobywaniu
wiedzy  
z danego przedmiotu,

b) uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie
czasu,

c) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest w stanie
przy
pomocy  nauczyciela  wykonywać  proste  zadania  wymagające  zastosowania
podstawowych, które umożliwiają edukację na następnym etapie.

d) rozwiązywał (wykonywał) samodzielnie zadania typowe (wyćwiczone na lekcji)
o niewielkim stopniu trudności,

e) pracował systematycznie w miarę swoich możliwości.

6) Stopień niedostateczny (1) uzyskuje uczeń, który:

a) w zakresie podstawowej wiedzy braki są tak duże, że nie rokują one nadziei na ich
usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,

b) nie  rozumie  podstawowych  poleceń,  wymagającej  zastosowania  podstawowych
umiejętności,
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c) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy,

d) nie podejmuje prób rozwiązywania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela,

e) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki,

f) braki uniemożliwiają edukację na następnym etapie nauczania.

13. Uczeń  otrzymuje  stopień,  którego  kryteria  są  jako  całość  (system)  najbliższe  jego
sprawdzonym osiągnięciom.

OCENA KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA

§ 49

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (z zastrzeżeniem ust. 4,5) ustala się
według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne,

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania
są ocenami opisowymi.

4. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  dla  uczniów  z  upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. 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 publicznej poradni psychologiczno
-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 7
i 8.
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7. Zasady oceniania zachowania uczniów szkoły podstawowej:

1) ocena  zachowania  wyraża  opinię  szkoły  o  wypełnianiu  przez  ucznia  obowiązków
szkolnych,  jego  kulturze  osobistej,  postawie  wobec  kolegów  i  innych  osób,
funkcjonowaniu  
w  środowisku  szkolnym,  respektowaniu  zasad  współżycia  społecznego  i  ogólnie
przyjętych norm etycznych;

2) oceniając zachowanie uczniów należy uwzględnić:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycję szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej;

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

f) okazywanie szacunku innym osobom.

3) ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca na godzinie wychowawczej (najpóźniej
na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej);

4) ocena  roczna  z  zachowania  jest  średnią  arytmetyczną  sumy  punktów  uzyskanych
przez ucznia w I i II śródroczu. Różnica pomiędzy oceną na I semestr a roczną nie
może być większa niż dwie oceny;

5) podczas wystawiania ocen należy uwzględnić:

a) opinię ucznia;

b) opinię  kolegów,   nauczycieli   i  pracowników  szkoły  wyrażających  własne
zdanie o postępowaniu i zachowaniu ocenianych uczniów;

c) uwagi odnotowane w zeszycie uwag (punktację);

d) frekwencje;

e) możliwość poprawy zachowania.

6) ustaloną dla ucznia ocenę zachowania wychowawca przedstawia do zatwierdzenia na
radzie pedagogicznej;

7) na   początku   każdego   semestru   uczeń   otrzymuje   100   pkt.,   które   w
zależności od reprezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może zwiększać lub
tracić;

8) uczeń  zdobywa  dodatkowe  punkty,  podejmując  działania  określone  w  kryteriach
oceny zachowania- zachowanie pozytywne;

9) uczeń  może  otrzymać  punkty  ujemne,  o  ile  prezentuje  zachowania  określone  w
kryteriach oceny zachowania- zachowanie negatywne;

10) osobami upoważnionymi do wpisywania punktów z zachowania są wychowawcy klas
oraz nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w Makowcu;

11) do  ustalenia  oceny  zachowania  służyć  będą  zeszyty  uwag,  będące  w  każdym
dzienniku lekcyjnym.

8. Ocenę  z  zachowania  uczniowie  mogą  poprawić  poprzez  działania,  które  przyniosą
korzyści  uczniowi,  klasie,  szkole.  Powyższe  działania  ustala  dyrektor  szkoły  i
wychowawca.
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9. Kryteria przyznawania punktów za zachowanie:

1) Punkty za zachowanie pozytywne:

1) udział w konkursach i olimpiadach (za każdy konkurs);

- na szczeblu szkolnym: 5 pkt.;

- na szczeblu rejonowym: 10 pkt.;

- na szczeblu wojewódzkim: 15 pkt.;

- dodatkowo za miejsca punktowane przyznaje się 5 pkt.;

2) sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w szkole:

- przewodniczący samorządu szkolnego: 20 pkt.;

-  członkowie  samorządu  szkolnego  i  klasowego  oraz  innych  organizacji
działających w szkole lub poza nią:  10 pkt.;

3) udzielanie się i pomoc w organizowaniu imprez szkolnych (dyskotek, apeli): 10
pkt.;

4) koleżeńską pomoc uczniom mającym trudności w nauce (ocenia nauczyciel raz  
w semestrze): 20 pkt.;

5) pomoc w nauce: od 3 do 5 pkt. (każdorazowo);

6) inna pomoc: od 1 do 2 pkt.;

7) kulturę  osobistą  w  szkole  i  poza  szkołą  (stosunek  do  kolegów,  pracowników
szkoły, osób starszych): 10 pkt. (ocenia nauczyciel raz w semestrze);

8) wygląd  zewnętrzny  ucznia  (estetyka,  przestrzeganie  zasad  higieny,  właściwy
ubiór, schludność) - ocenia nauczyciel raz w semestrze: 10 pkt.;

9) frekwencja:

- za   100%   frekwencję   oraz   frekwencję   powyżej   90%   obecności   (wszystkie
godziny usprawiedliwione) i brak spóźnień:  10 pkt.;

- za punktualność (ocenianie raz w semestrze): 5 pkt.;

10) wykonanie  różnych  prac  na  rzecz  szkoły,  klasy,  po  zakończonych  zajęciach
edukacyjnych: 2 – 20  pkt. (za każde podjęte i ukończone działanie);

11) dyspozycyjność dla wychowawcy, nauczyciela przedmiotu: 2 pkt.( każdorazowo);

12)  za  poprawienie  wyrządzonej  szkody  koledze,  nauczycielowi,  mieniu  szkoły:
zmniejszenie o 80% pkt. karnych;

13)  brak punktów ujemnych: 10 pkt. (jednorazowo).

2) Punkty za zachowanie negatywne:

1) wybryk chuligański ( pobicie, niszczenie mienia szkoły, szantaż, kradzież, handel,
znęcanie się nad innymi osobami, naruszanie godności i nietykalności osobistej):
-50 pkt.(każdorazowo);

2) spożywanie   lub   przebywanie    w   stanie    wskazującym    na    spożycie
alkoholu:   -50pkt. (każdorazowo);

3) za sfałszowanie podpisu rodzica lub nauczyciela: -20 pkt. ( każdorazowo);
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4) palenie tytoniu lub przebywanie w stanie wskazującym na palenie tytoniu w szkole

i terenie szkoły:  -10 pkt. (każdorazowo);

5) uczestnictwo w bójce: -10 pkt. (każdorazowo);

6) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela oraz innych pracowników szkoły: -10
pkt. (każdorazowo);

7) frekwencja:

-  nieuzasadnione  wyjście  ze  szkoły  podczas  lekcji  i  przerwy:  -  2  pkt.
(każdorazowo);

-  za nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcjach podczas całego dnia:  -5 pkt.
(każdorazowo);

- ucieczkę z jednej godziny lekcyjnej: - 5 pkt.( każdorazowo);

- ucieczka z całego dnia: - 15 pkt.;

- za spóźnianie się na lekcję bez wyraźnej przyczyny: -1 pkt. (każdorazowo);

8) stworzenie  sytuacji  zagrażającej  bezpieczeństwu  i  zdrowiu  uczniów:  -5  pkt.
( każdorazowo);

9) niewykonanie  polecenia  nauczyciela  lub  pracownika  szkoły:  -2  pkt.
( każdorazowo);

10) ubliżanie koledze: -2 pkt. (każdorazowo);

11) zaśmiecanie otoczenia: -2pkt. ( każdorazowo);

12) brak zmiennego obuwia:  -2 pkt. (każdorazowo);

13) nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego: -2 pkt. (każdorazowo);

14) za nieuzasadnione  przebywanie  na korytarzu  szkoły przed i  po lekcjach,  kiedy
czynna jest świetlica szkolna: -2 pkt (każdorazowo);

15) wulgarne słownictwo: -10 pkt.(każdorazowo);

16) żucie gumy w czasie lekcji: -2 pkt. (każdorazowo);

17) brak dzienniczka ucznia: -1 pkt. (każdorazowo);

18) przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji: -1 pkt. (każdorazowo);

19) za niewłaściwy wygląd zewnętrzny:

- zbyt krótkie i prześwitujące części garderoby od -2 pkt. do -20 pkt.;

- malowanie oczu i paznokci od -1 pkt. do -10 pkt.;

- niestosowna biżuteria od -1 pkt. do -10 pkt.;

- farbowanie / malowanie włosów od -10 pkt. do -30 pkt.;

- brak obowiązującego stroju : - 2 pkt. (każdorazowo);

20)  za  korzystanie  z  telefonu  komórkowego  na  terenie  szkoły  bez  zgody
nauczyciela: - 10 pkt. (każdorazowo).

10. Można  usprawiedliwić  uczniowi  do  20  godzin  nieobecności  w  semestrze  z  ważnych
przyczyn,  innych niż choroba.  Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą jednak
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powiadomić wychowawcę osobiście lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji w ciągu 7 dni
od momentu nieobecności ucznia w szkole.

11. Uczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni dostarczyć usprawiedliwienie swojej nieobecności  
w  szkole  spowodowanej  chorobą.  Każda  nieusprawiedliwiona  nieobecność  w  szkole
wyklucza możliwość uzyskania dodatnich punktów za frekwencję.

12. Punkty oblicza wychowawca klasy i przynajmniej raz w miesiącu informuje uczniów  
o ich liczbie.

13. Uczeń, który ma mniej niż 50 punktów zostaje zawieszony w prawach ucznia:

1) nie może brać udziału w imprezach szkolnych i klasowych typu: dyskoteka, uroczysty
apel, akademia;

2) nie uczestniczy w konkursach organizowanych przez szkołę;

3) nie może reprezentować szkoły na zewnątrz;

4) nie uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;

5) nie może być uczestnikiem wyjazdów typu: wycieczka, kino, teatr, muzeum;

6) traci przywilej "szczęśliwego numerka".

14. Dyrektor  szkoły  na  wniosek nauczyciela  wychowawcy,  który  informuje  dyrektora,  że
dany uczeń ma mniej niż 50 punktów zawiesza ucznia. Kara obowiązuje do odwołania lub
do końca danego semestru.

15. Zachowanie ustala się wg kryterium:

1) każdy uczeń klas szkoły podstawowej otrzymuje na początku semestru 100 punktów.
Jest  to  liczba  punktów  gwarantująca  uzyskanie  przez  ucznia  oceny  poprawnej
zachowania.  W  zależności  uzyskanej  na  koniec  semestru  liczby  punktów  uczeń
otrzymuje następującą ocenę zachowania:

a) WZOROWE- suma  uzyskanych  punktów 200 i  więcej  (uczeń  nie  może  mieć
więcej niż - 10 pkt w ciągu semestru);

b) BARDZO DOBRE - suma punktów w przedziale 150-199 (uczeń nie może mieć
więcej niż    - 30 pkt w ciągu semestru);

c) DOBRE - suma punktów w przedziale 100-149 (uczeń nie może mieć więcej niż -
50 pkt w ciągu semestru);

d) POPRAWNE - suma punktów w przedziale 50-99;

e) NIEODPOWIEDNIE - suma punktów w przedziale 0 - 49 punktów;

f) NAGANNE - poniżej 0 pkt.

2) w przypadku  drastycznych  wykroczeń  związanych  z  agresją,  przemocą,  kradzieżą,
wandalizmem, uniemożliwieniem prowadzenia lekcji, wejściem w konflikt z prawem
uczniowi można wstawić ocenę naganną nawet wtedy gdy suma uzyskanych punktów
wskazywała inaczej.

16. Propozycja przygotowania zeszytu uwag:

Nazwisko imię

Data Punkty dodatnie Data Punkty ujemne

Motywacja Punkty Podpis Motywacja Punkty Podpis



2

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 50

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;

2) wybitne osiągnięcia sportowe, kulturalne, itp.;

3) pracę na rzecz szkoły i środowiska;

4) wzorową postawę, dzielność i odwagę.

2. Nagrody   przyznaje     dyrektor     szkoły   na   wniosek   wychowawcy    klasy,
samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy klasy i opiekunów organizacji uczniowskich;

2) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

3) dyplomy;

4) nagrody książkowe;

5) listy pochwalne i gratulacyjne skierowane do rodziców.

4. Uczeń otrzymuje promocję z  wyróżnieniem,  jeśli  na koniec roku uzyska średnią ocen
powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

5. Tytuł  Prymusa  Szkoły  Podstawowej  otrzymuje  uczeń  po  zakończeniu  drugiego  etapu
kształcenia,  który  uzyskał  najwyższą  średnią  ocen  z  trzech  lat  nauki  w  szkole
podstawowej.

6. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) rozmowa ostrzegawcza;

2) upomnienie wychowawcy wobec klasy;

3) upomnienie dyrektora;

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

5) zakaz udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych i zawodach sportowych;

6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły lub innej szkoły;

7) w  przypadku  umyślnego  zniszczenia  mienia  szkolnego  -  naprawa  wyrządzonej
szkody,  bądź  zakup  z  jednoczesnym  powiadomieniem  rodziców  (prawnych
opiekunów).

7. Od każdej  wymierzonej  kary  uczeń może  odwołać  się  za pośrednictwem  samorządu
uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch
dni.
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8. Uczeń   szkoły podstawowej  może   być   w   ramach   kary   przeniesiony   do   innej
szkoły podstawowej  po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora tej szkoły.

§ 51

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia  uniemożliwi  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,
szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH 
I KOŃCOWOROCZNYCH

§ 52

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 program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie
obejmuje  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych:  technika,  zajęcia  techniczne,   plastyka,
muzyka,  zajęcia  artystyczne   i  wychowanie  fizyczne  oraz  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala
się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 
ust. 8.
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8. Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  techniki,  zajęć
technicznych,   informatyki,  technologii  informacyjnej,  zajęć  komputerowych  i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenie  rocznych  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych.  Termin  egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

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:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych    określonych    w    szkolnym
planie;     

3) nauczania   dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego
rodzicami, 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 ucznia.

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

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład
komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

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. W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej
wpisuje się "nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

§ 53
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1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 55.

2. 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 § 54

3. Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 54.

§ 54

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen.

2. Zastrzeżenia,  o  których  mowa  w ust.  1,  zgłasza  się  od  dnia  ustalenia  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później  jednak  niż  w  terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  -przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  -  ustala  roczną  ocenę
klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 
5 dni zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się 
z uczniem i jego rodzicami.

5. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko
kierownicze - 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 rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
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b) wychowawca klasy,

c) wskazany  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne 
w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 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.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych,  która może być  zmieniona  w wyniku egzaminu
poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11. Uczeń, który z przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił  do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12. Przepisy ust.  1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 55
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1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. Na  wniosek  rodziców  i  po  uzyskaniu  zgody  wychowawcy  klasy  lub  na  wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić 
o promowaniu  ucznia  klasy I  i  II  szkoły podstawowej  do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego.

3. Uczeń  klas IV – VIII szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej,  jeżeli  ze wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oraz zajęć z języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne,
pozytywne oceny klasyfikacyjne.

1) o  promowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia  posiadającego  orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

4. 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,  z
zastrzeżeniem ust. 5.

5. 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.

6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się  do  klasy  programowo  wyższej,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia,  
w porozumieniu z rodzicami.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz
laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  w szkołach  podstawowych,  otrzymują  z
danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną  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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.

9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez  ucznia  klasy  I-III  szkoły  podstawowej  na  wniosek  wychowawcy  klasy  oraz  po
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

§ 56

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
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2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

 - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Pisemną  prośbę  o  egzamin  poprawkowy składa  uczeń  lub  jego  rodzice  do  dyrektora
szkoły  nie  później  niż  do  momentu  rozpoczęcia  plenarnego  posiedzenia  rady
pedagogicznej w danym roku szkolnym.

3. W  przypadku  wniosku  o  dwa  egzaminy  poprawkowe  rada  pedagogiczna  podejmuje
decyzje w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.

4. Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  części  ustnej,  z  wyjątkiem
egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  techniki,  zajęć  technicznych,
informatyki,  technologii  informacyjnej,  zajęć  komputerowych  oraz  wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły  do  dnia  zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.

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

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.

7. 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.

8. 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.

9. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. 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.
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11. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10.

12. Rada  pedagogiczna,  uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  może  jeden  raz  
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej  ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego,
pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

13. Roczna  ocena  klasyfikacyjna  ustalona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  jest
ostateczna.

PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH
§ 57

1. Uczeń ma prawo składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli otrzymał co najmniej dobrą
ocenę zachowania a ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub roczna jest jego
zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.

2. Prawo  do  egzaminu  sprawdzającego  nie  przysługuje  uczniowi,  który  w  wyniku
semestralnej  lub  rocznej  klasyfikacji  uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  danych  zajęć
edukacyjnych.

3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców
zgłoszoną do dyrektora szkoły po wystawieniu przez nauczyciela oceny, przed plenarnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  Termin  przeprowadzenia  egzaminu  ustala dyrektor
szkoły,  przy  czym  nie  może  to  być  termin  późniejszy  niż  przedostatni  dzień  zajęć
edukacyjnych w danym semestrze (roku szkolnym).

4. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor  szkoły powołuje trzyosobową
komisję w składzie:

1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  stanowisko  kierownicze  -  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 pkt 4 b może być zwolniony z udziału w pracach komisji
na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim
przypadku dyrektor Zespołu Szkół powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  ze  powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w wyniku porozumienia z dyrektorem
tej szkoły.

6. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
z  plastyki,  muzyki,  informatyki  (techniki  oraz  wychowania  fizycznego),  z  których
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

7. Pytania  (ćwiczenia,  zadania  praktyczne)  egzaminacyjne  proponuje  egzaminujący,  
a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. 

8. Tryb  przeprowadzania  egzaminu  sprawdzającego,  a  w  szczególności  liczbę  zajęć
edukacyjnych, z których dziecko odpowiada może być egzaminowane w ciągu jednego
dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
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9. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję.  Do protokołu załącza  się pisemne prace ucznia  i  zwięzłą  informację o
ustnych odpowiedziach ucznia lub wykonanych ćwiczeniach i zadaniach praktycznych (w
przypadku  egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,   techniki,  zajęć
technicznych,   informatyki,  technologii  informacyjnej,  zajęć  komputerowych  oraz
wychowania fizycznego).

10. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.
11. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu

sprawdzającego  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym
terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§ 58

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

2. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji
końcowej, 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.

4. O  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym  postanawia  rada  pedagogiczna,  uwzględniając  ustalenia  zawarte  w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

§ 59

1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń
musi  do  niego  przystąpić,  aby  ukończyć  szkołę.  Nie  jest  określony  minimalny
wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

3. Egzamin  ósmoklasisty  jest  przeprowadzany  w  formie  pisemnej  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.
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Rozdział 9
Uczniowie, ich prawa i obowiązki. Nagrody i kary

§ 60

1. Prawa  i  obowiązki  ucznia  określają  obowiązujące  przepisy  prawa  oświatowego  oraz
Statut.

2. Uczniowie mają prawo do:
1) poszanowania godności osobistej;
2) zapoznawania  się  z  programem  nauczania,  jego  treścią,  celami  i  stawianymi  im

wymaganiami;
3) jawnej i umotywowanej oceny ich postępów w nauce;
4) takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji

między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspakajania  własnych
zainteresowań;

5) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
6) organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej,

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;
7) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
8) indywidualnej organizacji kształcenia w uzasadnionych przypadkach;
9) swobodnego  wyboru  zajęć  międzyklasowych  i  pozalekcyjnych  w  ramach  oferty

szkoły oraz wnioskowania o poszerzenie tej oferty;
10) korzystania  z  księgozbioru  i  urządzeń  szkoły  poza  planowymi  zajęciami

w porozumieniu z Dyrektorem lub nauczycielem;
11) indywidualnej,  doraźnej  pomocy  ze  strony  nauczycieli  w  przypadku  trudności

z opanowaniem  materiału  oraz  indywidualnej  opieki,  jeśli  wymaga  tego  sytuacja
rodzinna, materialna lub losowa ucznia;

12) uzyskiwania nagród (wyróżnień) za swoje osiągnięcia.
3. Uczniowie mają obowiązek: 

1) systematycznego  uczestniczenia  w  zajęciach  obowiązkowych  oraz  pełnego
wykorzystywania możliwości pozyskania umiejętności i wiedzy;

2) takiego zachowania, które:
d) nie narusza godności osobistej innych członków społeczności szkolnej,
e) nie utrudnia innym uczestnikom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy,
f) nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa;

3) przestrzegania postanowień Statutu oraz poleceń pracowników Szkoły;
4) szczególnej dbałości o dobre imię i honor Szkoły. 

4. Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych z powodów niezwiązanych ze stanem zdrowia na
okres dłuższy niż dwa tygodnie wymaga zgody Dyrektora.

5. Uczeń  może  korzystać  z  telefonu  komórkowego  i  innych  urządzeń  elektronicznych
w celach  osobistych  tylko  w czasie  przerw,  za  zgodą  nauczyciela.  Niedozwolone  jest
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nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej  przebywających bez
zgody Dyrektora lub wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

§ 61

1. W  przypadku  naruszenia  praw  ucznia  lub  naruszenia  praw  zawartych  w  Konwencji
o prawach  dziecka  uczeń  ma  prawo  odwołać  się  do  Dyrektora  za  pośrednictwem
wychowawcy.

2. Dyrektor  rozpatruje skargę ucznia  w administracyjnym terminie  i informuje  o zajętym
stanowisku.

§ 62

1. Strój  ucznia  powinien  być  czysty,  schludny oraz  adekwatny do zajęć  w jakich  uczeń
uczestniczy tak by to nie zagrażało bezpieczeństwu jego i innych uczniów.

2. W Szkole obowiązuje zmienne obuwie, które powinno być wygodne, na niskim obcasie,
dobrze trzymające się nogi, przewiewne.

3. Zajęciami wymagającymi określonego stroju są w szczególności:
1) zajęcia wychowania fizycznego – obowiązuje bawełniana koszulka i ciemne, krótkie

spodenki, dres oraz sportowe obuwie;
2) zajęcia w pracowniach – dodatkowe wymagania co do ubioru ochronnego są zawarte

w regulaminie każdej pracowni;
4. W czasie ćwiczeń i zajęć praktycznych, w tym laboratoryjnych:

1) uczniowie mający długie włosy muszą mieć je związane,
2) należy używać jednorazowych rękawiczek i innych środków ochrony indywidualnej,

jeśli tego wymagają wykonywane czynności,
3) należy zdjąć ozdoby takie jak biżuteria itp.

5. W  czasie  uroczystości  szkolnych  obowiązuje  strój  galowy,  na  który  składa  się  biała
bluzka lub koszula i ciemne – czarne lub granatowe – długie spodnie lub spódnica oraz
ciemne półbuty.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 63

1. Uczniowie nagradzani są za:     

1) postępy w nauce;
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2) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce;

3) wzorowe sprawowanie na zewnątrz;

4) wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie i reprezentowanie na zewnątrz;

5) systematyczną  pomoc  w  nauce  słabszym  uczniom  i  inne  pozytywne  działania  i
osiągnięcia;

6) aktywny udział w uroczystościach, imprezach szkolnych i środowiskowych.

§ 64

1. Nagrody stosowane w szkole: 

1) ustna pochwała wychowawcy klasy i opiekunów organizacji uczniowskich;

2) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

3) nagroda książkowa;

4) nagroda rzeczowa;

5) dyplomy;

6) listy pochwalne i gratulacje skierowane dla rodziców.

2. Nagrodą dla ucznia jest także promocja z wyróżnieniem.

§ 65

1. Uczniów mogą nagradzać:

1) wychowawcy;

2) poszczególni nauczyciele przedmiotów;

3) opiekun samorządu uczniowskiego;

4) dyrektor szkoły;

5) rada rodziców.

KARY

§ 66

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i niewywiązywanie się ze
swoich obowiązków.

2. Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:
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1) rozmowa  wychowawcza  z  uczniem  prowadzona  przez  wychowawcę  klasy  lub
dyrektora szkoły;

2) upomnienie wychowawcy wobec klasy;

3) rozmowa ostrzegawcza dyrektora szkoły z uczniem w obecności rodziców;

4) naganna na piśmie z włączeniem do arkusza ocen (czas ważności i przechowywania
nagany wynosi jeden semestr; naganę uwzględnia się tylko raz w trakcie najbliższego
śródrocznego lub końcoworocznego oceniania zachowania);

5) zawieszenie prawa do udziału w imprezach klasowych i szkolnych;

6) zawieszenie  prawa  do  reprezentowania  szkoły  na  zewnątrz  lub  do  korzystania  z
niektórych form opieki socjalnej (pobyt w świetlicy szkolnej, ulgowe żywienie);

7) dyrektor szkoły na wniosek RP może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem  
w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły,  jeżeli  uczeń swoim zachowaniem  
i postępowaniem stwarza zagrożenie dla innych,  a działania wychowawcze podjęte
przez szkołę wobec niego okazały się nieskuteczne;

8) przeniesienie karne decyzja RP do klasy równoległej;

9) naprawienie lub zakupienie zniszczonego sprzętu.

§ 67

1. Rodzaj  kary  zastosowanej  wobec  ucznia  zależy  od  rodzaju  przewinienia  i  stopnia
naruszania norm współżycia społecznego w środowisku szkolnym oraz ogólnie przyjętych
norm etycznych.

2. Kryteria  ocen  zachowania  zawarte  w  wewnątrzszkolnym  systemie  oceniania  określają
pożądane i nieakceptowane zachowania uczniów. Zachowania nieakceptowane stanowią
podstawę do wymierzenia kar.

3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

4. Kary umieszczone w statucie mają charakter porządkowy i porządek kar uwzględnia ich
wagę.

5. Zastosowane kary są odnotowane w dzienniku przez wychowawcę klasy i podpisywane
przez rodzica.

6. Szkoła ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary
regulaminowej.

7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie udzielając pisemnego uzasadnienia,

2) odwołać karę,

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

8. Od decyzji dyrektora nie przysługuje odwołanie.

9. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną ucznia i jego godność
osobistą.
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§ 67

1. Rozmowa z uczniem przeprowadzona może być:

1) przez wychowawcę, w klasie, w obecności koleżanek, kolegów ucznia,

2) przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy,

3) przez wychowawcę lub dyrektora w obecności rodziców.

2. Rozmowa  z  uczniem  dotyczy  aspektu  wychowawczego.  Przełożony  przybliża  i
przypomina reguły wychowawcze obowiązujące w szkole, a uczeń zobowiązuje się  do
ich przestrzegania oraz rozumie dotychczas popełniane przez siebie błędy.    

3. O odbytej rozmowie wychowawczej z uczniem każdorazowo poinformowani są  rodzice.

4. Powiadomienie ma formę pisemną w dzienniczku ucznia lub dzienniku lekcyjnym zaraz
po zaistniałej  sytuacji. Podpis rodziców jest potwierdzeniem o zapoznaniu  się z treścią
notatki.

5. Rodzice po otrzymaniu informacji  o złym zachowaniu dziecka powinni zgłosić  się do
wychowawcy,  dyrektora  szkoły,  w  celu  wyjaśnienia  szczegółów  sprawy  i  podjęcia
środków zaradczych, metod i form pomagających dziecku poprawić zachowanie.

6. O skutkach zastosowanych metod i form pracy (poprawa w zachowaniu ucznia, bądź jej
brak)  powiadamiani  są rodzice na piśmie  w dzienniczku ucznia.  Podpis  rodziców jest
potwierdzeniem  zapoznania się z treścią pisma.

7. 7. Jeżeli  osiągnięty efekt w zachowaniu ucznia nie zadawala rodziców ucznia,  rodzice
zacieśniają współpracę ze szkołą (z wychowawcą, bądź dyrektorem) w celu osiągnięcia
zadawalającego efektu   wychowawczego.

Wolontariat

§ 68

1. Uczniowie  Szkoły  mają  możliwość  udziału  w  działaniach  w  zakresie  wolontariatu,
sprzyjających  aktywnemu  uczestnictwu  uczniów  w  życiu  społecznym  i  kształtowaniu
postaw prospołecznych.

2. Celem wolontariatu jest:

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2) przygotowanie do podejmowania pracy wolontariackiej;

3) umożliwienie podejmowania działań pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
chorych, samotnych;

4) promowanie życia bez uzależnień;

5) rozwijanie  zainteresowań,  umiejętności  interpersonalnych,  empatii,  umiejętności
działania  zespołowego,  kreatywności,  wrażliwości,  tolerancji,  odpowiedzialności,
troski i otwartości na drugiego człowieka;

6) inspirowanie do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego;
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7) rozwijanie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;

8) budowanie świata wartości;

9) integrowanie Szkoły ze środowiskiem lokalnym.

3. Samorząd Uczniowski może wyłonić ze swojego składu radę wolontariatu, która składa
się z uczniów chętnych do podejmowania działań wolontariackich.

4. Rada wolontariatu  może  pełnić  funkcję  społecznego  organu Szkoły,  który koordynuje
zadania z zakresu wolontariatu, tj.:

1) diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i otoczeniu szkoły;

2) wybiera i opiniuje oferty działań woluntarystycznych;

3) decyduje o konkretnych działaniach do realizacji.

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
i rodzice.

7. Rada  wolontariatu  wspólnie  ze  swoim  opiekunem  opracowuje  roczny  plan  pracy
i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań.

8. Praca  wolontariuszy  jest  na  bieżąco  monitorowana  i  omawiana  na  spotkaniach
podsumowujących.

9. Szkoła,  w  celu  realizacji  działań  wolontariackich,  współpracuje  z  fundacjami
i organizacjami  pożytku  publicznego  zajmującymi  się  działaniami  na  rzecz  osób
potrzebujących.  Współpraca  ta  obejmuje  udział  w ogólnopolskich  i  lokalnych  akcjach
charytatywnych w zakresie:

1) pomocy i  wsparcia  osobom potrzebującym,  chorym,  samotnym,  dzieciom,  osobom
starszym i niepełnosprawnym;

2) ekologii i ochrony środowiska;

3) kultury i oświaty;

4) działań patriotycznych, historycznych i religijnych;

5) prac porządkowych i prospołecznych;

6) honorowego krwiodawstwa.

Rozdział 10
Oddział przedszkolny
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Cele i zadania oddziału przedszkolnego

§ 69

1. Oddział  przedszkolny  zapewnia  dzieciom  możliwość  wspólnej  zabawy  i  nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest: 
1) wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) kształtowanie  u  dzieci  odporności  emocjonalnej  koniecznej  do  racjonalnego

radzenia  sobie  w  nowych  i  trudnych  sytuacjach,  w  tym  także  do  łagodnego
znoszenia stresów i porażek;

3) rozwijanie  umiejętności  społecznych  dzieci,  które  są  niezbędne  w  poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;

4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz  rozwijanie  umiejętności  prezentowania  swoich  przemyśleń  w  sposób
zrozumiały dla innych;

6) wprowadzenie  dzieci  w  świat  wartości  estetycznych  i  rozwijanie  umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

7) kształtowanie  u  dzieci  poczucia  przynależności  społecznej  (do  rodziny,  grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 

3. Cele realizowane są poprzez:
1) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
2) wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
4) kształtowanie  czynnej  postawy dzieci  wobec własnego zdrowia i  bezpieczeństwa

oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
5) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
6) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi

uczuciowej z rodziną;
7) wychowanie dla poszanowania dla otaczającej przyrody;
8) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
9) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
10) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Organizacja oddziału przedszkolnego
§ 70
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1. Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie
jest zorganizowane na zasadach określonych przedszkoli.

2. W  szkole  może  być  więcej  niż  jeden  oddział  przedszkolny,  realizujący  program
wychowania przedszkolnego, obejmujący dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3. Czas  trwania  zajęć  dydaktycznych  jest  dostosowany  do  rozwoju  i  potrzeb
psychofizycznych dzieci – nie dłużej jak 30 minut.

4. Dziecku,  któremu  odroczono  rozpoczęcie  spełniania  obowiązku  szkolnego,  może
uczęszczać  do  oddziału  przedszkolnego  do  końca  roku  szkolnego  w  tym  roku
kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.

5. Rekrutację do oddziału przedszkolnego prowadzi się odrębnie. 

§ 71

1. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi 25 godzin tygodniowo i
5 godzin dziennie.

3. Przerwy w pracy oddziału przedszkolnego ustalone są w czasie trwania ferii szkolnych
zgodnie z organizacją roku szkolnego.

4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
Dyrektora.

5. Na  podstawie  ramowego  rozkładu  dnia  nauczyciel,  któremu  powierzono  opiekę  nad
danym  oddziałem  uwzględniając  zasady  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy,  potrzeb  i
zainteresowania  dzieci  oraz  oczekiwania  rodziców  (prawnych  opiekunów)  ustala
szczegółowy plan pracy oddziału.

§ 72

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i  odbierają rodzice (opiekunowie
prawni).

2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie
przez rodziców (prawnych opiekunów).

3. Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego
muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego
§ 73

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za:
1) jakość oraz wyniki pracy, dydaktycznej i wychowawczej;
2) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków podczas zajęć;
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3) pobudzanie  procesów  rozwojowych  do  optymalnej  aktywizacji  dzieci  poprzez
wykorzystywanie ich kreatywności;

4) planowanie  i  prowadzenie  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  w  oparciu
o dopuszczony do użytku w Szkole program wychowania przedszkolnego;

5) współpracę  z  pedagogiem  oraz  z  innymi  specjalistami  służącymi  pomocą
w rozwiązywaniu problemów;

6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej
służącej poznawaniu swoich wychowanków;

7) indywidualizację i otoczenie opieką każdego z wychowanków i dostosowują metody i
formy pracy do jego możliwości.

2. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły
podstawowej  nauczyciel  oddziału  przedszkolnego  przeprowadza  analizę  gotowości
wszystkich dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

3. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-
edukacyjnych.

4. Nauczyciel udziela rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnych informacji o dziecku, jego
zachowaniu i rozwoju.

5. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z Programem Wychowania
Przedszkolnego i Statutem Szkoły.

6. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną,
rozwija i doskonali  swój warsztat  pracy,  uczestniczy w różnych formach doskonalenia
zawodowego.

Prawa i obowiązki rodziców
§ 74

1. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego;
2) współdziałania z wychowawcą oddziału przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw

związanych z ich funkcjonowaniem;
3) punktualnego  przyprowadzania  oraz  odbierania  dziecka  z  oddziału  przedszkolnego

osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie zapewniające pełne bezpieczeństwo
dziecku;

4) informowania o nieobecności dziecka – zgodnie z przyjętymi zasadami;
5) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego.

2. Obecność  na  zebraniach  ogólnych  i  spotkaniach  indywidualnych  rodzice  potwierdzają
własnoręcznym podpisem.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) znajomości  zadań  wynikających  z  programu  wychowania  przedszkolnego

realizowanego w oddziale przedszkolnym;
2) wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83

ust. 2 Ustawy;
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3) rzetelnej informacji dotyczącej dziecka – jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości
uzyskania dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 11
Przepisy końcowe

§ 75

1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w Szkole i
poza nią, podczas reprezentowania Szkoły.

2. Poczet  sztandarowy stanowią  uczniowie  wyróżniający  się  postawą  i  w nauce.  Udział
uczniów w poczcie jest dobrowolny. 

3. Szkoła  posiada własny sztandar, godło, hymn oraz  ceremoniał szkolny.

§ 76

1. Szkoła jest jednostką budżetową i może gromadzić dochody na wydzielonym rachunku,
utworzonym decyzją Organu Prowadzącego.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie

z odrębnymi przepisami.

§ 77

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące
tych spraw odrębne przepisy.

2. Wszelkie  zmiany w statucie  uchwala  Rada Pedagogiczna  po zasięgnięciu  opinii  Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3. Statut uchwalony dnia 28 listopada 2017 roku.
4. Wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

Pieczęć i podpis Dyrektora
……………………………
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