
SZKOtA PODSTAWOWfl 
:. 711, j6zefa Wybickiego w Dat.wewie 
'X)- '130 Baboszewo, uI, JA Brcoo(",,<,ch 6 

NIP 567-16-01-893, REGON 000639357 

Zalqcznik Nr 1 

z dnia 28 stycznia 2016 roku. 

STATUT 
SZKGt.y PODSTAWOWEJ 

IM. J. WYBICKIEGO 
W BABOSZEWIE 



R02d2iu~ 1 
Postanowienia ogc5lne. 

§ 1 

1. Nazwa szkoly: Szko{a Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie. 
1. Siedziba szkoly: ul. J . A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo. 
2. Szko{a Podstawowa im. J . Wybickiego jest szko{q, publicznq, 
3. Organem prowadzq,cym jest Urzq,d Gminy w Baboszewie. 
4. Nadzor pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oswiaty w Warszawie Delegatura w 

Ciechanowie. 
5. Cykl ksztakenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. 
6. W Szkole Podstawowej im. J . Wybickiego w Baboszewie funkcjonujq, oddzio{y 

zerowe oraz oddzio{y specjalne dla uczniow z uposledzeniem 
w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

7. Statut Szkoly Podstawowej im. J . Wybickiego w Baboszewie okreSla wewn~trznq, 
organizacj~ szkoly w mysl prawa oswiatowego a 
w szczegolnosci: 
1) ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015r. poz. 2156 z pozniejszymi zmianami), 
2) rozporzq,dzenie MEN z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowego statutu 

publicznego przedszkola i pUblicznych SZkOf (Dz. U. Nr 61 , poz. 624 
z pozniejszymi zmianami), 

3) rozporzq,dzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegOfowych 
warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i sruchaczy 
w szko{ach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843 z pozniejszymi zmianami). 

4) Rozporzq,dzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie szczegOfowych 
warunkow i sposobu przeprowadzenia sprawdzianu , egzaminu gimnazjalnego i 
egzaminu maturalnego (Dz. U z 2015r., poz. 959 z pozniejszymi zmianami). 

5) Rozporzq,dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r . w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szko{ach i placowkach (Dz. U. z 2013 , poz. 532 z 
pozniejszymi zmianami). 
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Rozdzia~ 2 
Cele zadania szko~. 

§ 2 

poprawnego swobodnego wypowiadania si~ , pisania i czytania ze 
zrozumieniem, 

2) poznawanie i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umoiliwiajctcym 
kontynuacj~ nauki na nast~pnym etapie ksztalcenia, 

1) rozwlJanla zdolnosci dostrzegania rc5inego rodzaju zwictzkc5w 
i zaleinosci, 

2) rozwijanie zdolnosci myslenia analitycznego i syntetycznego, 
3) poznawanie zasad rozwoju osobowego i iycia spolecznego, 
4) przekazywanie wiadomosci przedmiotowych w sposc5b integralny, prowadzctcy 

do lepszego rozumienia swiata, ludzi i siebie, 
5) poznawania dziedzictwa kultury narodowej przestrzeganej 

w perspektywie kultury europejskiej, 

§ 3 

1. Szkola przygotowuje ucznic5w do pracy w warunkach wspc5tczesnego swiata 
poprzez: 

1) planowanie, organizowanie i ocenianie wtasnej nauki oraz przyjmowanie za nict 
coraz wi~kszej odpowiedzialnosci, 

2) skuteczne porozumiewanie si~ w rc5inych sytuacjach , prezentacj~ wtasnego 
punktu widzenia i brania pod uwag~ poglctdc5w innych ludzi , poprawne 
postugiwanie si~ j~zykiem ojczystym, przygotowanie do publicznych 
wystq,pien , 

3) efektywne wspc5tdzialanie w zespole i prac~ w 
mi~dzyludzkich , podejmowanie indywidualnych 
zachowywanie obowictzujctcych norm i zasad, 

4) rozwictzywanie problemc5w w twc5rczy sposc5b , 

grupie, budowanie wi~zi 

grupowych decyzji , 

5) poszukiwanie, porzctdkowanie i wykorzystanie informacji z rc5inych i rc5det 
oraz efektywne postugiwanie si~ technologict komunikacyjnct i informacyjnq, 

6) rozwijanie sprawnosci umystowej i zainteresowan, 
7) umiej~tne rozwiq,zywanie konfliktc5w i problemc5w spolecznych, 
8) umoiliwienie absolwentom dokonania swiadomego wyboru dalszego kierunku 

ksztalcenia poprzez organizowanie wycieczek do zaktadc5w pracy 
preorientacj~ zawodowct stanowictcct tematyk~ godzin do dyspozycji 
wychowawcy klasowego , 

9) podtrzymywanie poczucia toisamosci narodowej , etnicznej, j~zykowej i 
religijnej, 
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§4 

1. Szk~a realizuje zadania wychowawcze, wspierajetc w tym zakresie obowictzki 
rodzicow, poprzez: 

1) stwarzanie w szkole warunkow do wszechstronnego rozwoju osobowego 
(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, sp~ecznym , zdrowotnym, 
estetycznym, moralnym i duchowym), 

2) przygotowanie do rozpoznawania wartosci moralnych, dokonywania wyborow i 
hierarchizacji wartosci , 

3) ksztcltowanie w sobie postawy dialogu, umiej~tnosci stuchania innych i 
rozumienia ich poglctdow, 

4) przygotowanie do pemienia okreslonych rol w sp~eczenstwie i do i:ycia we 
wspokzesnym swiecie, 

5) przekazywanie uczniom umiej~tnosci i nawykow swiadomego korzystania z 
dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, 

6) utrzymanie tradycji szkolnej oraz ksztcltowanie postaw patriotycznych , 
7) rozwijanie wsrod uczniow dociekliwosci poznawczej , ukierunkowanej na 

poszukiwanie prawdy, 
8) rozwijanie odpowiedzialnosci za siebie i innych, 
9) dcti:enie do rzetelnej pracy, uczciwosci , sumiennosci, 
10) ksztcltowanie umiej~tnosci dialogu, tolerancji i szacunku. 

§ 5 
Bezpieczenstwo higiena pracy oraz promocja i ochrona zdrowia. 

1. Szk~a zapewnia uczniom prawidtowct opiek~ , bezpieczenstwo, promocj~ i ochron~ 
zdrowia. 

1. Zakres i sposob wykonywania zadan opiekunczych szkoty uwzgl~dniajet 

obowietzujctce przepisy bezpieczenstwa i higieny. 
2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywajctcymi w szkole podczas zaj~c 

obowiC\.Zkowych , nadobowictzkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych: 

1) za bezpieczenstwo uczniow w czasie trwania zaJ~c dydaktycznych 
obowietzkowych i dodatkowych odpowiedzialny jest prowadzctcy je nauczyciel, 

2) za bezpieczenstwo uczniow na 20 minut przed rozpocz~ciem zaj~c i w czasie 
przerw mi~dzylekcyjnych odpowiadajet wyznaczeni nauczyciele (wedtug planu 
dyi:urow), 

3) w czasie imprez szkolnych nie majctcych charakteru dydaktycznego za 
bezpieczenstwo uczniow odpowiedzialni Set wychowawcy klas lub wyznaczona 
dorosta osoba, 
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4) uczniowie dojezdzajCl.cy szkolnymi srodkami lokomocji obj~ci SCI. w 
trakcie dowoienia opiekC\. wyznaczonych osob, 

5) uczniowie dojeidiajC\.cy oczekujC\.cy na zaj~cia i po skonczonych zaj~ciach 

oczekujC\.cy na autobus szkolny przebywajC\. w swietlicy szkolnej pod opiekC\. 
nauczyciela. Regulamin sWietlicy stanowi odr~bny dokument. 

6) dyrektoc 5zknty powjerzg kgtdy oddzicK szczegolne i opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli , zwanemu wychowawcC\. klasy, 

7) nauczyciele oddziaMw zerowych i klas najmtodszych obejmujCl. szczegolnC\. 
opiekC\. swoich wychowankow przez okres adaptacji w nowych warunkach 
poprzez: 
a) opiek~ wychowawczC\. przez caty czas pobytu dziecka w szkole, 
b) zapewnienie dziecku opieki do czasu odebrania go ze szkaty przez 

rodzicow lub inne osoby do tego upowainione, 
c) stuienie pomocC\. przy ubieraniu si~ dzieci, 
d) mobilizacj~ starszych uczniow do niesienia pomocy najmtodszych, 
e) zapewnienie dzieciom moiliwosci jedzenia drugiego sniadania ze 

zwroceniem uwagi na estetyk~ spoiywania positkow, 
8) W szkole powotany jest koordynator ds. bezpieczenstwa, ktory: 

a) kreuje pozytywny wizerunek szkaty, 
b) wspOtpracuje z placowkami pomocowymi, organami sCigania, organami 

sprawiedliwosci , 
c) koordynuje przebieg interwencji , 
d) probuje rozwiCl.zywac konflikty, 
e) opiekuje si~ uczniami zagroionymi demoralizacjCL 
f) kontroluje realizacj~ obowiC\.zku szkolnego. 

9) w szkole systematycznie kontrolowane sc\. przez komisj~ ds. bhp 
pomieszczenia i sprz~t pod kC\.tem zagroien dla iycia i zdrowia uczniow, 

10) uczniowie majC\. moiliwosc korzystania z pomocy piel~gniarki szkolnej . 

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zaj~c poza terenem szkaty i 
podczas organizowanych przez szkot~ wycieczek: 
1) za bezpieczenstwo uczniow w czasie zaj~c odbywajC\.cych si~ poza szkotC\. oraz 

podczas wycieczek szkolnych odpowiada nauczyciel - kierownik wycieczki oraz 
wyznaczeni opiekunowie, 

2) w czasie zaj~c poza terenem szkoty i wycieczkach jeden opiekun sprawuje 
opiek~ nad grupC\. uczniow w zaleinosci od formy miejsca, gdzie zaj~cia lub 
wycieczka odbywajC\. si~ : 

a) do 30 uczniow - w obr~bie tej samej miejscowosci , w ktorej miesci si~ 
szkota, 

b) do 15 uczniow - przy wyjezdzie z uczniami poza miejscowosc, ktora jest 
siedzibC\.szkoty, 

c) do 10 uczniow - jesli jest to impreza turystyki kwalifikowanej , a przepisy 
szczegOtowe nie stanowiC\. inaczej. 

3) dyrektor lub wicedyrektor szkoty mogC\. wyrazic zgod~ na tC\.czenie funkcji 
kierownika i opiekuna wycieczki. 
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4) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagajct wypemienia "Karty 

wycieczki" przynajmniej tydzien przed planowanct imprezct lub wycieczkq, 
5) karty wycieczki i programy wycieczki zatwierdzane Sct przez wicedyrektora 

szkoly. 
6) kierownikiem wycieczki moze bye kazdy nauczyciel posiadajctcy wymagane 

kl4lQlj f jkocJe W t yro obszgrze (ykopcZQoy kyrs kierownika wycieczek), a 

funkcj~ opiekuna moze sprawowae kaida osoba pemoletnia w uzgodnieniu z 
dyrektorem szkoly lub wicedyrektorem szkoly. 

7) szczeg6l0wy zakres obowictzkow kierownika i opiekuna wycieczki regulujct 
odr~bne przepisy,. 

8) kctPiel podczas wycieczek jest dozwolona tylko na kctPieliskach strzeionych i 
tylko pod nadzorem uprawnionego ratownika wodnego i za zgodctrodzicow. 

9) obowictZkiem kaidego opiekuna wycieczek jest ciqg+e liczenie uczestnikow 
przed wyruszeniem z kazdego miejsca wycieczki . 

10) nie wolno organizowae wyjse w teren podczas zlych warunkow pogodowych 
(burza, gotoledz, snieiyca itp.), 

ll)kierownik wycieczki lub wychowawca przynajmniej 3 miesictce przed terminem 
wycieczki przedstawia rodzicom/prawnym opiekunom/ regulamin wycieczki , 

12) rodzice akceptujct regulamin wycieczki , podpisujctc go przynajmniej 2 
miesictce przed terminem wycieczki , 

13) nie podpisanie regulaminu rownoznaczne jest z rezygnacjctz wycieczki 
14) uczestnik wycieczki lub imprezy zagranicznej musi bye ubezpieczony od 

nast~pstw nieszcz~sliwych wypadk6w i koszt6w leczenia. 

4. Bezpieczenstwo w sali gimnastycznej , placu zabaw, na boisku szkolnym oraz w 
pracowni komputerowej i centrum multimedialnym. 
1) w sali gimnastycznej , placu zabaw i na boisku szkolnym nauczyciel 

zobowictZany jest do: 
a) kontroli sprawnosci sprz~tu sportowego przed zaj~ciami, 
b) zadbania 0 dobrct organizacj~ zaj~e, zdyscyplinowanie uczniow na lekcji i 

w szatni przed lekcjq. 
c) dostosowania wymagan i form zaj~e do mozliwosci fizycznych uczniow, 
d) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ewiczen, 
e) zabezpieczenie opieki w szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania 

zaj~e edukacy jnych i podczas przerwy, 
f) zabezpieczenie prawidtowej opieki podczas korzystania z urzctdzen 

znajdujctcych si~ na sali gimnastycznej , boisku szkolnym i placu zabaw, 
g) zapoznania uczniow z regulaminem miejsc, 0 ktorych moa w ust. 1 i 

zasadami bezpiecznego uzytkowania urzctdzen i sprz~tu sportowego. 
2) w centrum multimedialnym i w pracowni komputerowej nauczyciel jest 

zobowictzany do: 
a) sprawdzenia sprawnosci stacji komputerowych i pozostolych urzctdzen 

znajdujctcych si~ w/w pomieszczeniach , 
b) zadbania 0 prawid~owe wejscie i wyjscie z w/w pomieszczen, 
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c) przestrzegania prawiC#owego korzystania przez uczniow z urzetdzen 
komputerowych , 

d) dopilnowania, zeby uczen wykorzystywot urzetdzenia komputerowe tylko w 
celach edukacyjnych. 

e) zapoznania uczniow z regulaminem pracowni komputerowej i centrum 
A'lij lti !'Rid;g It:;Ulg9 

3) szczeg6+owe zasady bezpieczenstwa i korzystania z soli gimnastycznej, placu 
zabaw, boiska szkolnego, pracowni komputerowej 
i centrum multimedialnego zawierajet regulaminy, ktore znajdujet si~ w/w 
pomieszczeniach. 

§ 6 

1. Szkota w miar~ mozliwosci organizuje rozne formy opieki i pomocy uczniom, 
ktorym z przyczyn rozwojowych , rodzinnych i losowych potrzebne jest wsparcie 
poprzez: 
1) prowadzenie programow profilaktycznych zawartych w programie 

wychowawczym szkoty, 
2) pomoc pedagogicznet i psychologicznet udzielanet przez szkot~ instytucje 

swiadczetce poradnictwo specjalistyczne, 
3) zapewnienie pobytu w sWietlicy szkolnej , 
4) zapewnienie dowozenia i opieki podczas dowozenia, 
5) zapewnienie dozywiania w formie zupy i bul'ki , 
6) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej, 
7) wsp6+prac~ z GOPS-em i Swietlicet Srodowiskowet w Baboszewie, 
8) podejmowanie przez nauczycieli dziotan majetcych na celu zwi~kszenie szans 

edukacy jnych uczniow. 

§7 
Organizacja wsp6~dzia~ania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi . 

1. Szkota wsp6+dziota z Poradniet Psychologiczno - Pedagogicznet w P~onsku oraz 
innymi instytucjami sWiadczetcymi poradnictwo i specjalistycznet pomoc dzieciom 
i rodzicom. 

2. Nauczyciele, a w szczegolnosci wychowawcy, Set zobowietzani do udzielania 
pomocy w rozwiQ.Zywaniu problemow szkolnych i osobistych uczniow, gdy uczen 
lub jego rodzice z taket prosbet zwrocet si~ lub , gdy sami taket potrzeb~ zauwazq, 

3. Nauczyciele moget proponowac i sugerowac rodzicom wykonanie badan w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dzieciom z 
trudnosciami w nauce. 

2. No wniosek rodzicow zesp6+ nauczycieli uczetcych w danej klasie przygotowuje 
pisemnet opini~ w celu przed~ozenia jej w poradni psychologiczno - pedagogicznej. 
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3. Po otrzymaniu opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej 
szkcHa zobowiq;wna jest do realizacji zalecen w niej zawartych. 

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest takie w szkole przez 
nauczycieli i wychowawcow w formie poradnictwa indywidualnego w zakresie: 
1) uswiadamiania uczniom mechanizmow konfliktow i uczenie alternatywnych 

6fJ 868 89'" is'" P9il"'ig,.ir)", 'QR iQ; 

2) uswiadamiania mechanizmu grupowego, 
3) interakcji koleienskiej , 
4) poznawania swoich wad i zalet, 
5) umiej~tnosci radzenia sobie w trudnych sytuacjach , 
6) umiej~tnosci radzenia sobie ze stresem, 
7) uswiadamiania wartosci zdrowego stylu i troski 0 nie, 
8) prawidtowych relacji uczniow z rowiesnikami i dorostymi. 

§ 8 

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

1. W szkole organizowana jest pomoc psycho logiczno - pedagogiczna na 
nast~pujqcych zasadach. 
1) pomocy psychologiczno - pedagogicznej udziela si~ uczniowi , po rozpoznaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz po rozpoznaniu indywidualnych 
moiliwosci psychofizycznych, wynikajqcych w szczegolnosci z: 
niepemosprawnosci, niedostosowania spcHecznego, szczegolnych uzdolnien, 
specyficznych trudnosci w uczeniu si~ , zaburzen komunikacji j~zykowej , 

przewlektej choroby, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzen 
edukacyjnych , zaniedban srodowiskowych , trudnosci adaptacyjnych. 

2) korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole jest 
dobrowolne i bezptatne, 

3) pomoc psychologiczno - pedagogicznq organizuje dyrektor szkcHy. 
4) pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielajq uczniom 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjalisci: psycholodzy, 
pedagodzy, logopedzi i inni. 

5) pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 
wspOtpracy z: 
a)rodzicami uczniow, 
b) poradniqpsychologiczno - pedagogicznq, w tym poradniqspecjalistycznq, 
c) placowkami doskonalenia zawodowego , 
d) innymi szkcHami , 
e) organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi instytucjami dziatajqcymi na 

rzecz rodziny, dzieci i mtodzieiy. 

6) pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w szkole z inicjatywy: 
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a) ucznia, 
b) rodzicow ucznia, 
c) dyrektora szkoly 
d) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, 

prowadzQcego zaj~cia z uczniem, 
e) pi e1eQpjorkj srodowiskg OOllC7g0jo i wychgwgnjo 

f) pracownika socjalnego, 
g) asystenta rodziny, 
h) kuratora sQdowego. 

7) w szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna moze bye udzielana uczniom w 
formie: 
a) klas terapeutycznych 
b) zaj~e rozwijajQcych uzdolnienia, 
c) zaj~e dydaktyczno - wyrownawczych, 
d) zaj~e specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

terapii sensorycznej i innych zaj~e 0 charakterze terapeutycznej , 
e) warsztatow, 
f) porad i konsultacji. 

8) zaj~cia rozwijajQce uzdolnienia organizuje si~ dla UCZnlOW szczegolnie 
uzdolnionych oraz prowadzi si~ przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 
Liczba uczestnikow zaj~c wynosi do 8. 

9) zaj~cia dydaktyczno - wyrownawcze organizuje si~ dla uczniow majQcych 
trudnosci w nauce, w szczegolnosci w spemianiu wymagari edukacyjnych 
wynikajQcych z podstawy programowej ksztakenia ogolnego dla danego etapu 
edukacyjnego. Liczba uczestnikow zaj~e wynosi do 8. 

10) zaj~cia korekcyjno - kompensacyjne organizuje si~ dla uczniow z 
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnosciami w 
uczeniu si~. Liczba uczestnikow zaj~e wynosi do 5. 

l1)Zaj~cia logopedyczne organizuje si~ dla uczniow z zaburzeniami mowy, ktore 
powodujQ zaburzenia komunikacji j~zykowej oraz utrudniajQ nauk~. Liczba 
uczestnikow zaj~e wynosi do 4. 

12) zaj~cia integracji sensorycznej organizuje si~ dla uczniow z zaburzeniami 
sensomotorycznymi. SQ to zaj~cia indywidualne. 

13) godzina zaJ~e rozwijajQcych uzdolnienia i zaJ~c dydaktyczno 
wyrownawczych trwa 45 minut, a godzina zaj~e specjalistycznych - 60 minut. 

14) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si~ prowadzenia zaJ~c 

specjalistycznych w czasie krotszym niz 60 minut, zachowujQc ustalony dla 
ucznia fQczny czas tych zaj~e. 

15) zaj~cia rozwijajQce uzdolnienia, zaj~cia dydaktyczno - wyrownawcze oraz 
zaj~cia specjalistyczne prowadzQ nauczyciele i specjalisci posiadajQcy 
kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zaj~e. 

16) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjalisci w szkole 
lub oddziale zerowym prowadzQ obserwacj~ pedagogicznQ majQcQ no celu: 
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a) rozpoznawanie u UCZnlOW trudnosci w uczeniu si~ oraz, w przypadku 
uczniow klas I -III, ryzyka wystqpienia specyficznych trudnosci w uczeniu 

si~ , 

b) rozpoznawanie zainteresowari i uzdolnieri uczniow, w tym uczniow 
szczegolnie uzdolnionych , oraz zaplanowanie wsparcia zwiC\.zanego z 
c0 7 wijoniem zQinteresQwan j !! Zdo1nj eo IIc1niOlOl 

c) dokonanie analizy i oceny gotowosci dziecka do podj~cia nauki w szkole 
(diagnoza przedszkolna). 

17) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 
pedagogicznej w szkole jest zadaniem wicedyrektora 
szkolnego. 

psychologiczno 
szk~ i pedagoga 

18) dyrektor szk~ ustala wymiar godzin poszczegolnych form udzielania 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

19) w celu udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej danemu uczniowi 
przydziela si~ nauczycieli lub specjalistow, ktorych prac~ koordynuje 
wychowawca klasy. 

20) dla kazdego ucznia prowadzi si~ kart~ pomocy psychologiczno -
pedagogicznej, ktora uwzgl~dnia formy pracy z uczniem, program oraz 
wnioski dotyczC\.ce dalszej pracy. 

21) W przypadku: 
a) ucznia posiadajC\.cego orzeczenie 0 potrzebie ksztakenia specjalnego , 

opracowuje si~ indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). 
Program opracowuje zesp~, kt6ry tworzC\. nauczyciele i specjalisci 
prowadzC\.cy zaj~cia z uczniem na okres na jaki wydano orzeczenie, nie 
dtuzszy jednak niz etap edukacyjny (3 lata) w terminie: - 30 dni od dnia 
ztozenia w szkole orzeczenia lub - 30 dni przed uptywem okresu , na jaki 
zostat opracowany poprzedni program. 

b) ucznia, w stosunku do ktorego stwierdzono , ze ze wzgl~du na potrzeby 
rozwojowe lub edukacyjne wymaga obj~cia pomocC\. psychologiczno -
pedagogicznct pomoc psychologiczno-pedagogicznC\. organizuje si~ do 30 dni 
od daty wptyni~cia do szk~ opinii , orzeczenia lub zdiagnozowania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. 

22) 0 potrzebie obj~cia ucznia pomocC\. psychologiczno - pedagogicznC\. informuje 
si~ rodzicow ucznia. 

23) 0 ustalonych dla ucznia formach , okresie udzielania pomocy psychologiczno -
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w ktorych poszczegolne formy b~dC\. 

realizowane informuje si~ rodzicow (prawnych opiekunow) ucznia w formie 
pisemnej na karcie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Rodzice (prawni 
opiekunowie), po zapoznaniu si~ z dokumentem, podpisujC\. go w wyznaczonym 
miejscu. 

24) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogC\. zrezygnowac z proponowanej 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej. W takim przypadku zgtaszajC\. 
rezygnacj~ z obj~cia swego dziecka pomocC\. psychologiczno - pedagogicznC\. w 
szkole w formie pisemnej. 
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§ 9 

Organizacja zaj~c dodatkowych. 

1. ~2~ata or gurli2dje 2ttj~cia dodal kowe 2 j~2yku i OSyjskiego W WYliiiUi ze 2 godzifi 
tygodniowo d la kazdej klasy IV - VI. 

2. Szkota umozliwia rozwoj zainteresowar1 uczniow poprzez prowadzenie zaj~c 

pozalekcyjnych (k6t zainteresowar1). 
3. Szkota organizuje zaj~cia wyrownawcze z edukacji wczesnoszkolnej, j~zyka 

polskiego i matematyki dla uczniow majetcych problemy w nauce. 
2. Szkota wsp6/pracuje z Ogniskiem Artystycznym "Gama", klubem sportowym 

"Orl~ta", Stowarzyszeniem "SET" oraz innymi organizacjami w ramach 
organizacji zaj~c pozaszkolnych. 

3. Przy szkole dziafa wolontariat "Akademia Dobra" pod patronatem Urz~du Gminy 

w Baboszewie. 

§ 10 
Organizacja i formy wsp6tdziatania szkoty z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki 

1. Szkota wsp6tdziafa z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 
2. Wsp6tdziafanie odbywa si~ na zasadzie wzajemnego szacunku, partners twa 

zrozumienia racji obu stron. 
3. Formami wsp6tdziafania rodzicow ze szkotetset: 

1) spotkania klasowe z rodzicami , 
2) spotkania rady klasowej z wychowawcet klasy, 
3) spotkania rad klasowych z dyrektorem szkoty, 
4) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami , 
5) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami uczniow zagrozonych ocenami 

niedostatecznymi z poszczegolnych przedmiotow na koniec semestru i roku 

szkolnego , 
6) przyjmowanie rodzicow przez dyrektora i wicedyrektora szkoty, 
7) kontakty telefoniczne, 
8) zapraszanie rodzicow do udziafu w imprezach i uroczystosciach szkolnych, 
9) wezwania rodzicow przez dyrektora lub wicedyrektora szkoty. 

4. Indywidualne spotkania rodzica z nauczycielem nie moze zaktOcac zaJ~c, 
pemionego przez nauczyciela dyzuru lub innych zaj~c prowadzonych z uczniami. 

5. Dziafalnosc edukacy jnq, opiekur1czet i wychowawczetszkoty jest okreSla: 
1) Szkolny Zestaw Programow Nauczania. 
2) Program Wychowawczy Szkoty. 
3) Program Profilaktyki Szkoty. 

11 

II 



6. W szkole obowictzujct nast~pujctce ustalenia dotyczctce programow nauczania i 
szkolnego zestawu podr~cznikow . 

1) zespol nauczycieli prowadzctcych 
podstawowej oraz zesp6f nauczycieli 
ed kac 'n ch w klasach IV-VI 
dyrektorowi propozycj~: 

nauczanie w klasach I-III szkoly 
prowadzctcych nauczanie danych zaj~e 
szk odstawowe' rzedstawia' 

a) jednego podr~cznika do zaJ~c z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej , przyrodniczej i spotecznej oraz jednego podr~cznika do 
zaj~e z zakresu danego j~zyka obcego nowozytnego lub materiaiu 
edukacyjnego dla uczniow danej klasy I-III szkoly podstawowej, 

b) jednego podr~cznika do danych zaj~e edukacyjnych lub materialu 
edukacyjnego do danych zaj~e edukacyjnych dla uczniow danej klasy IV-VI 
szkoly podstawowej , 

c) materialow ewiczeniowych. 
2) zesp6f nauczycieli moze przedstawie wi~cej niz jednct propozycj~ podr~cznika 

w przypadku j~zyka obcego nowozytnego, z uwzgl~dnieniem poziomu 
nauczania jezyka obcego w klasach IV-VI szkoly podstawowej. 

3) dyrektor szkoly ustala, po zasi~gni~ciu opinii rady pedagogicznej i rady 
rodzicow: 
a) zestaw podr~cznikow i materialow edukacyjnych, ktory obowictzuje we 

wszystkich oddzialach w szkole przez co najmniej trzy lata 
b) materia/y cwiczeniowe obowictzujctce w szkole w danym roku szkolnym. 

4) dyrektor szkoly corocznie do 15 lipca kazdego roku podaje do publicznej 
wiadomosci zestaw podr~cznikow lub materialow edukacyjnych oraz materioly 
ewiczeniowe obowictzujctce w danym roku szkolnym. 

5) nauczyciel lub zesp6f nauczycieli przedstawiajct dyrektorowi szkoly program 
wychowania przedszkolnego lub programy nauczania do danych zaj~e 

edukacy jnych z zakresu ksztalcenia ogolnego. 
6) program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania powinny bye 

dostosowane do potrzeb i mozliwosci uczniow. 
7) dyrektor szkoly, po zasi~gni~ciu opinii rady pedagogicznej , dopuszcza do 

uzytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela lub zesp6f nauczycieli 
program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania z danych zaj~e 
edukacy jnych. 

8) dopuszczony do uzytku w szkole program wychowania przedszkolnego i 
programy nauczania z danych przedmiotow stanowict zestaw programow 
wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programow nauczania. 

9) dyrektor szkoly jest zobowictzany za uwzgl~dnienie w zestawie programow 
wychowania przedszkolnego i programow nauczania podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i podstawy programowej ksztalcenia ogolnego 
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. 
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7. Program Wychowawczy Profilaktyki Szkoty uchwala Rada Rodzicow 

w porozumieniu z RadQ Pedagogicznq, 
8. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoty stanowiQ odr~bne 

dokumenty. 

Rozdzia~ 3 
Organy szko~ i ich kompetencje. 

§11 

1. Organami szkoty SQ: 

1) Dyrektor szkoty. 
2) Rada Pedagogiczna. 
3) Rada Rodzicow. 
4) SamorzQd Uczniowski. 

§ 12 
Dyrektor szko-ly 

1. Dyrektor Szkoty Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie: 
1) kieruje biezQcQ dziatalnosciQ dydaktyczno-wychowawczQ szkoty, 
2) reprezentuje szkaf~ na zewnQtrz, 
3) sprawuje nadzor pedagogiczny, 
4) sprawuje opiek~ nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne dziatania prozdrowotne, 
5) przewodniczy radzie pedagogicznej, 
6) realizuje uchwafy rady pedagogicznej i rady rodzicow podj~te w ramach ich 

kompetencji, 
7) dysponuje srodkami okreslonymi w planie finansowym szkoty podstawowej 

ponosi odpowiedzialnosc za ich prawidfowe wykorzystanie, 
8) wykonuje zadania zwictZane z zapewnieniem bezpieczenstwa uczniom 

nauczycielom w czasie zaj~c organizowanych przez szkaf~, 
9) dba 0 powierzone mienie, 
10) kontroluje spemianie obowiQzku szkolnego i rocznego przygotowania 

przedszkolnego , 
ll)odpowiada za organizacj~ i przeprowadzenie sprawdzianu zewn~trznego, 
12) wspOfpracuje z radQ pedagogicznCl radQ rodzicow, samorzQdem 

uczniowskim, 
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13) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe mi~dzy organami szkoly, 
14) podejmuje decyzj~ 0 zawieszeniu zaj~c dydaktycznych z zachowaniem 

warunk6w okreslonych w odr~bnych przepisach , 
15) wydaje zarzctdzenia dotyczctce nauczycieli , uczni6w pozostolych 

pracownik6w szkoly, 
ika · c ch z orzeczema 0 otrzebie 

ksztakenia specjalnego, 
17) wsp6l'dziilia ze szkofami wyiszymi oraz zaktadami ksztilicenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych , 
18) stwarza warunki do dziiliania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszefi 

innych organizacji , 
19) wykonuje inne zadania wynikajctce z przepis6w szczeg6l'owych. 

2. Dyrektor szkoly jest kierownikiem zaktadu pracy dla zatrudnionych w szkole 
podstawowej nauczycieli i pozostolych pracownik6w. 

3. Dyrektor szkoly podstawowej decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania zwalniania nauczycieli innych pracownik6w szkoly 
podstawowej , 

2) przyznawania nagr6d oraz wymierzania kar porzctdkowych nauczycielom i 
innym pracownikom szkoly podstawowej, 

3) wyst~powania z wnioskami po zasi~gni~ciu opinii rady pedagogicznej w 
sprawach odznaczefi, nagr6d i innych wyr6iniefi dla nauczycieli i innych 
pracownik6w szkoly, 

4. Dyrektor szkoly wstrzymuje wykonanie uchwili niezgodnych z przepisami prawa. 
o Wstrzymaniu wykonania uchwoly dyrektor niezwtocznie zawiadamia organ 
prowadzctcy SZkof~ oraz organ sprawujctcy nadz6r pedagogiczny. 

5. W Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie funkcjonuje stanowisko 
wicedyrektora szkoly. 

6. Wicedyrektor powofany jest przez dyrektora szkoly po zasi~gni~ciu opinii rady 
pedagogicznej , rady rodzic6w i organu prowadzctcego. 

7. Zakres obowictzk6w wicedyrektora szkoly wyznacza dyrektor szkoly. 
8. Wicedyrektor szkoly podstawowej : 

1) organizuje prac~ wychowawczct i opiekuficzCl, 
2) organizuje opiek~ nad mtodzieict dojeidiajctcCl, 
3) prowadzi dokumentacj~ zwictzanct z opiekct psychologiczno-pedagogicznCl, 
4) zapewnia warunki do pracy organizacjom mtodzieiowym i czuwa nod rytmicznct 

realizacjct ich zadafi, 
5) czuwa nad estetykct i czystoscict klas , korytarzy, ciliego obiektu szkoly i 

terenu wok6l' szkoly, 
6) organizuje zast~pstwa za nieobecnych nauczycieli , 
7) dokonuje przeglctdu czystosci plac6wki , 
8) ustala dyiury mi~dzylekcyjne nauczycieli , 
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9) organizuje opiek~ nad uczniami dojeidiajQ.cymi i funkcjonowaniem swietlicy, 
10) prowadzi nadzor pedagogiczny nad nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej 

i wychowania przedszkolnego , 
ll)koordynuje zadania zwiQ.zane z organizacjQ. pomocy psychologiczno -

pedagogicznej w szkole, 
12 ) prOlA/odzj pod zar nod pcocownjkoroj Obsf!!Qi i odmjnistcgcji 

§ 13 
Rada Pedagogiczna 

1. W szkole funkcjonuje rada pedagogiczna. 
2. W sktad rady pedagogicznej wchodzQ. wszyscy nauczyciele uczQ.cy w szkole. 
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogQ. brae udziat z gtosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczQ.cego za zgodQ. lub na wniosek rady 
pedagogicznej. 

4. PrzewodniczQ.cym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoty. 
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej SQ. organizowane przed rozpocz~ciem 

roku szkolnego, w kaidym semestrze w zwiQ.zku z zatwierdzeniem wynikow 
klasyfikowania i promowania uczniow, po zakoriczeniu zaj~e szkolnych oraz w 
miar~ potrzeb. Zebrania mogQ. bye organizowane na wniosek organu 
sprawujQ.cego nadzor pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczQ.cego, organu 
prowadzQ.cego szkot~ albo, co najmniej1/3 cztonkow rady pedagogicznej. 

6. PrzewodniczQ.cy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich ich cztonkow 0 terminie i porzQ.dku 
zebrania. 

7. Dyrektor szkoty przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej nii dwa razy w 
roku szkolnym, ogolne wnioski wynikajQ.ce ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz informacje dziatalnosci szkoty. 

8. Uchwoty rady pedagogicznej SQ. podejmowane zwyktQ. wi~kszosciQ. gtosow 
w obecnosci , co najmniej potowy jej cztonkow. 

9. Nauczyciele SQ. zobowiQ.zani do nie ujawniania spraw poruszanych na 
posiedzeniach rady pedagogicznej, ktore mogQ. naruszae dobro osobiste uczniow 
lub ich rodzicow, a takie nauczycieli i innych pracownikow szkoty. 

10. Zebrania rady pedagogicznej SQ. protokotowane. 
11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dziatalnosci. 
12. Do kompetencji rady pedagogicznej naleiy: 

1) zatwierdzanie planow pracy szkoty, 
2) podejmowanie uchwat w sprawie wynikow klasyfikacji i promocji uczniow, 
3) podejmowanie uchwat w sprawie innowacji i eksperymentow pedagogicznych w 

szkole, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoty, 
5) podejmowanie uchwat w sprawach skrdlenia z listy uczniow (nie dotyczy 

uczniow obj~tych obowiClZkiem szkolnym), 
6) wskazuje sposob dostosowania warunkow przeprowadzania sprawdzianu na 

koniec szkoty podstawowej do rodzaju niepemosprawnosci lub indywidualnych 
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potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych 
ucznia. uwzgl~dniajetc posiadane przez ucznia orzeczenie 0 potrzebie 
ksztakenia specjalnego . 

7) wyrazanie zgody na promowanie ucznia. ktory nie zdat egzaminu 
poprawkowego z jednych zaj~c edukacyjnych (jeden raz w ciQ9u realizowania 
prze ? nje Q9 dgOCg9 etgDY edykgc;y jnego) 

13. Rada pedagogiczna opiniuje: 
1) organizacj~ pracy szkoiy. w tym tygodniowy rozktad zaj~c lekcyjnych 

i pozalekcyjnych . 
2) projekt planu finansowego szkoiy. 
3) wnioski dyrektora szkoiy 0 przyznanie nauczycielom odznaczer'i . nagrod i 

innych wyroznier'i . 
4) propozycje dyrektora szkoiy w sprawach przydziatu nauczycielom stoiych 

prac i zaj~c w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo ptatnych 
zaj~c dydaktycznych. opiekur'iczych i wychowawczych. 

5) w sprawie kandydata na stanowisko wicedyrektora szkoiy. 
6) przedtuzenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoiy. 
7) w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki. 
8) ustalenie sredniej ocen ucznia dla otrzymania stypendium za wyniki w nauce 

lub osiQ9ni~cia sportowe. wysokosci tego stypendium i jego przyznanie. 
9) program wychowawczy szkoiy i program profilaktyki. 

14. Rada pedagogiczna wyraza zgod~ w sprawie: 
1) uznania szkoiy za eksperymentalnQ.. 
2) egzaminu klasyfikacyjnego. 
3) egzaminu poprawkowego z dwoch przedmiotow. 
4) promocji ucznia klasy I-II w ciQ9u roku szkolnego. 

15. Rada pedagogiczna podejmuje wnioski w sprawie: 
1) odwotania dyrektora szkoiy lub innej osoby ze stanowiska kierowniczego. 
2) przyznania uczniowi stypendium ministra. 
3) nadania imienia szkole. 
4) przeniesienia ucznia do innej szkoiy. 

16. Rada pedagogiczna podejmuje ustalenia w sprawie: 
1) szkolnego zestawu programow nauczania i szkolnego zestawu podr~cznikow . 

17. Rada pedagogiczna podejmuje postanowienia w sprawie: 
1) niepromowania uczniow do klasy programowo wyzszej. 
2) ukor'iczenia szkoiy przez ucznia z uposledzeniem umiarkowanym lub znacznym. 
3) przedluzenia etapu edukacyjnego . 
4) dostosowania warunkow i form sprawdzianu zewn~trznego. 

18. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoiy albo jego zmiany 
przedstawia do zaopiniowania radzie rodzicow i samorzetdowi szkolnemu. 
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19. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwlli~ zatwierdzajq,cq, Statut Szkoly. 
20. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej dzillialnosci. 

§ 14 

Rodo Rodzicow 

1. W szkole dzillia rada rodzicow stanowiq,ca reprezentacj~ rodzicow uczniow. 
2. W sktad rady rodzicow wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddzilliowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie danego oddzilliu. 
3. W wyborach, 0 ktorych mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic. Wybory przeprowadza si~ na pierwszym zebraniu w kazdym roku 
szkolnym. 

4. Rada rodzicow uchwala regulamin swojej dzillialnosci, w ktorym okresla 
w szczegolnosci: 
1) wewn~trznq,struktur~ i tryb pracy, 
2) szczegOtowy tryb przeprowadzania wyborow do rady rodzicow oraz 

przedstawiciel i rad oddzilliowych. 
5. Do kompetencji rady rodzicow nalezy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radq, pedagogicznq, programu wychowawczego 
szkoty, obejmujq,cego wszystkie tresci I dzilliania 0 charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniow i realizowane przez nauczycieli , 

2) uchwalenie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego 
srodowiska oraz potrzeb rozwojowych uczniow, obejmujq,cego wszystkie 
trdci i dzilliania 0 charakterze profilaktycznym skierowane do uczniow, 
nauczycieli i rodzicow. 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnosci ksztllicenia lub 
wychowania szkoty, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego szkoty, 
3) wyrazanie opinii w sprawie pracy nauczyciela ubiegajq,cego si~ 0 wyzszy 

stopien awansu zawodowego. 
6. Rada rodzicow moze gromadzic fundusze z dobrowolnych sktadek rodzicow oraz 

innych zrodet. Zasady wydatkowania funduszy rady rodzicow okresla regulamin. 

§ 15 
Somorzqd uczniowski 

1. W szkole dzillia samorzq,d uczniowski. 
2. Samorzq,d tworzq, wszyscy uczniowie szkoty. 
3. Zasady wybierania i dzilliania samorzq,du okresla regulamin uchwalony przez ogOt 

uczniow w gtosowaniu rownym, tajnym i powszechnym. Organy samorzq,du sq, 
jedynymi reprezentantami ogOtu uczniow. 
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4. Regulamin samorzctdu nie moze bye sprzeczny ze statutem szkoly. 
5. Samorzctd moze przedstawie radzie rodzicow, radzie pedagogicznej lub 

dyrektorowi szkoly wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoly, a w 
szczegolnosci dotyczctcych realizacji podstawowych praw uczniow, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania si~ z programem nauczania, z jego trescict, celem I 

st Ol4lioo),mj u,),mogonjom j: 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post~pow w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji zycia szkolnego , umozliwiajctce zachowanie w+asciwych 

proporcji mi~dzy wysi+kiem szkolnym a mozliwoscict rozwijania i zaspokajania 
w+asnych zainteresowan, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej , 
5) prawo organizowania dziclalnosci kulturalnej , oswiatowej , sportowej oraz 

rozrywkowej , w porozumieniu z dyrektorem szkoly, 
6) prawo wyboru nauczyciela pemictcego rol~ opiekuna samorzctdu. 

§ 16 

Zasady wspo+dzia+ania organow szkoty. 

1. Dyrektor szkoly jest reprezentantem Rady Pedagogicznej do wsp&pracy 
z pozostolymi organami szkoly. 

2. Dyrektor systematycznie wsp&pracuje z Radct Pedagogicznct, Radct Rodzicow, 
Samorzctdem Uczniowskim i zapewnia biezctcct wymian~ informacji pomi~dzy tymi 
organami. 

3.w celu wymiany informacji 
przedstawiciele poszczegolnych 
kazdego z organow. 

i wsp&pracy pomi~dzy organami szkoly, 
organow mogct uczestniczye w zebraniach 

4.Kazdy z organow ma mozliwose swobodnego dziclania w granicach swoich 
kompetencji, okreSlonych ustawowo i statutem szkoly. 

2. Dyrektor szkoly moze wstrzymae uchwoly organow szkoly - niezgodnych 
z przepisami prawa - wyznaczajctc termin wyeliminowania niezgodnosci. Po 
uptywie terminu uchwcla traci moc w zakresie obj~tym ingerencjct dyrektora. 

3. Od uchwcl podejmowanych przez organ szkoly, pozostolym organom przysruguje 
prawo odwD+ania do dyrektora szkoly, w terminie 2 tygodni od powzi~cia decyzji 
o tresci uchwoly. 

4. W sprawach spornych pomi~dzy organami szkoly, rol~ mediatora przyjmujct 
kolejno (w zaleznosci od stron zaangazowanych w spor) - dyrektor szkoly, rada 
pedagogiczna, rada rodzicow. Spory powinny bye rozstrzygane w terminie 
mozliwie najkrotszym. Termin nie moze przekroczye 1 miesictca od ich powstania. 

5. Po wyczerpaniu wszystkich mozliwosci rozwiQ.Zania sporu wewncttrz szkoly, kazdy 
z organow moze zwrocie si~ z wnioskiem 0 rozpatrzenie sprawy do organu 
sprawujctcego nadzor pedagogiczny lub do organu prowadzctcego. 
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§ 17 

Zasady rozwiqzywania konfliktow. 

~ ", 110:· 10: 1 ' I . d 1 . f\Iszys Ie 01 gUily 52 0 r oospo pi aCdjq ovae 10 pOi ozuliiieiliu, I ole. ulicji 
i wzajemnego szacunku, umotliwiajetc swobodne dziclania i podejmowanie decyzji 
w granicach swoich kompetencji. 

2. Rodzice i uczniowie przedstawiajet wnioski i opinie organom szkcXy poprzez swoje 
reprezentacje: Rad~ Rodzicow i Samorzetd Uczniowski. 

3. Rada Rodzicow i Samorzetd Uczniowski przedstawiajet wnioski i opinie 
Dyrektorowi SzkcXy lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej 
podczas protokol'owanych posiedzen tych organow. 

4. Wnioski opinie rozpatrywane Set na najblitszych posiedzeniach 
zainteresowanych organow, a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach 
wymagajetcych podj~cia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 

5. Wszystkie organy szkcXy zobowietzane Set do wzajemnego informowania si~ 

o podj~tych lub planowanych dziclaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty 
ich podj~cia. 

§ 17 a 

1. RozwiClZywanie sytuacji konfliktowych. 
1) konflikt na p+aszczyznie uczen - uczen rozwietzywany jest z udziclem: 
a) wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, 
b) samorzetdu uczniowskiego, 
c) pedagoga szkolnego 
d) rodzicow lub prawnych opiekunow zainteresowanych , 
e) dyrektora lub wicedyrektora szkcXy, 
f) rady pedagogicznej 

2) konflikt na p+aszczyznie nauczyciel - uczen rozwietzywany jest z udziclem: 
a) samorzetdu szkolnego, 
b) wicedyrektora lub dyrektora szkcXy, 
c) rodzicow lub prawnych opiekunow ucznia, 
d) klasowej rady rodzicow. 

3) konflikt na p+aszczyznie nauczyciel - rodzic rozwietzywany jest z udziclem: 

a) wychowawcy klasy, 
b) przedstawiciela rady rodzicow, 

c) przedstawiciela rady pedagogicznej , 
d) dyrektora szkcXy. 
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4) konf likt na plaszczyznie nauczyciel - pracownik niepedagogiczny szkoJy 

rozwictzywany jest z udzicHem: 

a) przedstawiciela zwictzkow zawodowych , 
b) dyrektora szkoJy. 

5) konflikt na plaszczyznie nauczyciel - nauczyciel rozwictzywany jest z udzicHem: 

a) przedstawiciela zwictzkow zawodowych , 
b) dyrektora szkoJy. 

4) konflikt na plaszczyznie pracownik niepedagogiczny - uczen rozwictzywany jest 
z udzicHem: 

a) wychowawcy klasy, 
b) pedagoga szkolnego, 
c) rodzicow lub prawnych opiekunow ucznia, 
d) wicedyrektora lub dyrektora szkoJy. 

5) konflikt na plaszczyznie nauczyciel - pracownik niepedagogiczny rozwictzywany 
jest z udzicHem: 

a) przedstawiciela zwictzkow zawodowych , 
b) dyrektora szkoJy. 

6) konflikt na plaszczyznie wicedyrektor szkoJy - nauczyciel rozwictzywany jest z 
udzicHem: 

a) przedstawiciela zwiQ.Zkow zawodowych , 
b) dyrektora szkoJy, 
c) rady pedagogicznej. 

7) konflikt na plaszczyznie nauczyciel - dyrektor szkoJy rozwictzywany jest z 
udzicHem: 

a) przedstawiciela zwictzkow zawodowych, 
b) rady pedagogicznej. 

8)konflikt na plaszczyznie dyrektor - pracownik niepedagogiczny rozwiQ.Zywany 
jest z udzicHem: 

a) przedstawiciela zwictzkow zawodowych. 
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9) strony konfliktow, jezeli spor nie zostanie rozstrzygni~ty , mogct zwrocic si~ z 
wnioskiem 0 ich rozstrzygni~cie do organu prowadzctcego, organu 
sprawujctcego nadzor pedagogiczny lub sctdu. 

§ 17 b 

1. Dyrektor szkoiy przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczctce nauczycieli 
i pracownikow niepedagogicznych . 

2. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomi~dzy nauczycielem 
a rodzicem. 

3. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba 
o przestrzeganie postanowien zawartych w statucie szkoiy, w swej dziafalnosci 
kieruje si~ zasadct partners twa i obiektywizmu. 

4. W sprawach spornych dotyczctcych uczniow ustala si~ , co nast~puje: 
1) uczen zglasza swoje zastrzezenia do przewodniczctcego Samorzctdu 

Uczniowskiego za posrednictwem samorzctdu klasowego. 
2) przewodniczctcy Samorzctdu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem 

samorzctdu przedstawiajct spraw~ wychowawcy klasy, ktory rozstrzyga 
kwestie sporne. 

3) sprawy nierozstrzygni~te kierowane Sct do dyrektora szkoiy, ktorego decyzje 
Sct ostateczne. 

5. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wsrod czfonkow Rady Pedagogicznej 
zachowujctc ustalenia w regulaminie tego organu. 

6. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoiy, jezeli 
dziafalnosc tych organow narusz interesy szkoiy i nie sruzy rozwojowi jego 
wychowankow. 

Rozdzia~ 4 
Organizacja pracy szko~. 

§ 18 

1. Termin rozpocz~cia i zakonczenia zaj~c dydaktyczno - wychowawczych , przerw 
swicttecznych, ferii zimowych i letnich oraz dodatkowych dni wolnych okreslajct 
przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. SzczegOfowct organizacj~ nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
okrdla arkusz organizacyjny szkoiy podstawowej opracowany przez dyrektora 
szkoiy do 30 kwietnia kazdego roku, z uwzgl~dnieniem szkolnego planu 
nauczania, 0 ktorym mowa w rozporzctdzeniu w sprawie ramowych planow 
nauczania. Arkusz organizacy jny zatwierdza organ prowadzctcy. 

3. W arkuszu organizacyjnym szkoiy podstawowej zamieszcza si~ w szczegolnosci: 
liczb~ pracownikow szkoiy , w tym pracownikow zajmujctcych stanowiska 
kierownicze, ogolnct liczb~ zaj~c edukacyjnych finansowanych ze srodkow 
przydzielonych przez organ prowadzctcy szkaf~ oraz informacje 0 podejmowaniu 
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przez nauczycieli post~powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na wyiszy 
stopien awansu zawodowego. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoly dyrektor 
z uwzgl~dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 
rozk{ad zaj~c okrdlajQ.cy organizacj~ sto/ych obowiQ.zkowych 
nodobowiQ3kO'OI)JCh ZQd~f ed! IkocYdoycb 

5. Dyrektor Szkoly po zasi~gni~ciu opinii Rady Pedagogicznej , Rady Rodzicow i 
SamorzQ.du Uczniowskiego, moie w danym roku szkolnym ustalic dodatkowe dni 
wolne od zaj~c dydaktycznych w wymiarze do 6 dni (egzamin zewn~trzny , dni 
swiQ.t religijnych , winne dni, jeieli jest to uzasadnione organizacjQ. pracy Szkoly 
lub potrzebami srodowiska lokalnego). W tych dniach Szko{a ma obowiQ.zek 
zorganizowania zaj~c wychowawczo-opiekunczych. Dyrektor podaje informacj~ 0 

powytszym nauczycielom, uczniom i rodzicom w terminie do 30 wrzesnia. 
6. Dyrektor mote w szczegolnie uzasadnionych przypadkach po zasi~gni~ciu opinii 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicow i SamorzQ.du Uczniowskiego za zgodQ. 
Organu ProwadzQ.cego ustalic inne dodatkowe dni wolne od zaj~c dydaktyczno
wychowawczych , pod warunkiem odpracowania tych zaj~c . 

§ 19 

1. Szko{a odpowiada za bezpieczenstwo uczniow od momentu ich przyjscia do 
Szkoly do momentu wyjscia z niej. 

2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczenstwo uczniow, zobowiQ.zany jest natychmiast 
reagowac na wszelkie dostrzetone sytuacje lub takie zachowania uczniow, ktore 
stanowiQ. zagrotenie bezpieczenstwa uczniow. 

3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjscie w trakcie zaj~c) jest 
motliwe pod warunkiem, te Dyrektor wyrazi na to zgod~, a opiek~ nad klasQ. 
przejmie w tym czasie inny pracownik Szkoly. 

4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne 
jest {Q.czenie grup uczniow (rowniet co/ych klas) i przekazanie jednemu 
nauczycielowi opieki nad takQ. grupq, 

5. Ucznia mote zwolnic z danej lekcji : Dyrektor Szkoly, wychowawca oddziclu lub 
nauczyciel danych zaj~c edukacyjnych na pisemny wniosek rodzicow, w ktorym 
podano przyczyn~ zwolnienia oraz dzien i godzin~ wyjscia ze szkoly. 

6. Nauczyciel nie mote wyprosic ucznia z klasy, jeteli nie jest w stanie zapewnic mu 
odpowiedniej opieki. 

7. Zwolnienie ucznia z zaj~c z zamiarem odbycia przez niego innych zaj~c w szkole 
(u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po 
uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem. 

8. Uczniow motna zwolnic z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po 
uprzednim powiadomieniu rodzicow. 

9. Nauczyciel powinien zwrocic uwag~ na osoby postronne przebywajQ.ce na terenie 
Szkoly , w razie potrzeby mote poprosic je 0 podanie celu pobytu na terenie 
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szkoly, zawiadomie pracownika obslugi szkoly 0 fakcie przebywania osob 
postronnych. 

to. Upowatniony przez Dyrektora Szkoly pracownik obslugi Szkoly powinien zwrocie 
si~ do osob postronnych wchodzC\.cych na teren Szkoly 0 podanie celu pobytu , w 
razie potrzeby zawiadomie Dyrektora Szkoly lub skierowae t~ osob~ do 
t)),p'ilkt ora 

11. Nauczyciele i inni pracownicy szkoly sc\. zobowiC\.zani do zawiadomienia Dyrektora 
o wszelkich dostrzetonych na terenie Szkoly zdarzeniach , noszC\.cych znamiona 
przest~pstwa lub stanowiC\.cych zagrotenie dla zdrowia i tycia uczniow. 

12. Budynki i teren Szkoly obj~te sc\. nadzorem kamer, w celu zapewnienia 
bezpiecznych warunkow opieki. 

§ 20 

1. PodstawowC\.jednostkC\. organizacy jnC\. szkoly jest oddziaf. 
2. Liczba uczniow w oddziale nie mote bye wi~ksza od 25. 
3. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczC\. si~ 

wszystkich przedmiotow obowiC\.zkowych , nadobowiC\.zkowych i dodatkowych 
okreSlonych w planie nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem wybranym z zestawu programow dla danej klasy, 
dopuszczonym do utytku szkolnego. 

4. Oddziaf motna dzielie na grupy na zaj~ciach z j~zyka obcego obowiC\.zkowego , 
zaj~e komputerowych i wychowania fizycznego. 

5. Podziaf na grupy jest obowictzkowy na zaj~ciach z j~zyka obcego 
(obowiC\.zkowego) i zaj~ciach komputerowych w oddziafach liczC\.cych powytej 24 
uczniow. 

6. Zaj~cia z wychowania fizycznego prowadzone sc\. w grupach liczC\.cych od 12 do 
26 uczniow. 

7. W przypadku oddziafoW liczC\.cych odpowiednio mniej nit 24 uczniow lub mniej nit 
12 uczniow podziafu na grupy na zaj~ciach , 0 ktorych mowa w ust. 5 i 6, motna 
dokonae za zgodC\. organu prowadzC\.cego szkof~ . 

8. W szkole funkcjonujC\. oddzioly dla uczniow z uposledzeniem w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, ktore mogC\. liczye od 4 do 8 uczniow. 

9. Oddzioly zero we mogC\. liczye do 25 osob. 

§ 21 

1. Godzina zaj~e w oddziafach zerowych trwa 60 minut. 
2. Czas trwania zaj~e prowadzonych w oddzia~ach , w szczegolnosci zaj~e z r ytmiki , 

religii lub innych, jest dostosowany do mot liwosci rozwojowych dzieci i wynosi 
30 minut. 
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3. Dzienny czas pracy w oddzi~ach zerowych przeznaczony na realizacj~ podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin. 

4. Opiek~ nad poszczegolnymi oddzi~ami zerowymi powierza si~ jednemu 
nauczycielowi. 

5. Nauczyciel realizuje trdci nauczania znajdujC\.ce si~ w podstawie programowej 
, 

podczas c~ego ich pobytu w szkole. 
6. Dzieci z oddzi~ow zerowych , ktore korzystajC\. z dowozenia majC\. zapewnionC\. 

opiek~ podczas przywozu do szkoly i odwozu do domu. 
7. Rodzice /prawni opiekunowie/ dzieci z oddzi~ow zerowych zobowiClZani SC\. 

przyprowadzic dziecko na wyznaczony przystanek oraz odebrac go z przystanku 
od opiekunek kazdego dnia po zakonczonych zaj~ciach . 

8. W wyjC\.tkowych przypadkach dopuszcza si~ odebranie dziecka z przystanku 
przez osob~ pemoletniC\. posiadajC\.cC\. pisemne upowaznienie od rodzica/prawnego 
opiekuna, ktore zostaje przekazane opiekunce w autobusie szkolnym. 

9. Pozost~e dzieci z oddzi~ow zerowych przyprowadzane SC\. do szkoly przez 
rodzicow /prawnych opiekunow/ i odebrane przez nich po zakonczonych 
zaj~ciach . 

10. W wyjC\.tkowych przypadkach dopuszcza si~ odebranie dziecka ze szkoly 
przez inne osoby doros{e po uprzednim powiadomieniu wychowawcy klasy w 
formie pisemnej /upowaznienie/. 

§ 22 

1. W oddzi~ach dla uczniow z uposledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym 
czas trwania poszczegolnych zaj~c edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzC\.cy, 
zachowujC\.c ogolny tygodniowy czas zaj~c zgodnie z ramowym planem nauczania 
dla uczniow z uposledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

2. Uczniowie z oddzi~ow specjalnych realizujC\. indywidualne programy 
stymulacyjno - edukacyjne opracowane przez nauczycieli na podstawie 
orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z programem 
nauczania i wychowania dla uczniow z uposledzeniem w stopniu umiarkowanym i 
znacznym. 

3. Opiek~ nad dziecmi w kazdy oddziale specjalnym sprawuje nauczyciel 
posiadajC\.cy kwalifikacje z pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela 
zatrudniona przez UrzC\.d Gminy w Baboszewie lub SzkO{~ PodstawowC\. w 
Baboszewie. 

4. Uczniowie oddzi~ow specjalnych uczestniczC\. w zaj~ciach rewalidacyjnych. 
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§ 23 

, , 

1. Organizacj~ stajych obowictzkowych, nadobowietzkowych i dodatkowych za$C 
dydaktycznych i wychowawczych okreSla tygodniowy rozk-lad zaj~e ustalony 
pi tet dr. eklVi a 5zkoty lid podslaooie zalooiel dzuiiego dI "aSia 01 gOliizQcyjltcgo. 

2. Tygodniowy rozkrod zaj~e klas I-III okresla ogolny przydzicl godzin na 
poszczegolne zaj~cia zawarte w ramowym planie nauczania. SzczegO-towy rozkrod 
dzienny zaj~e ustala nauczyciel. 

3. Podstawowet formet pracy szkcly Set zaj~cia dydaktyczno - wychowawcze 
prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 

4. Niektore zaj~cia obowietzkowe: z j~zyka angielskiego, zaj~e komputerowych, 
wychowania fizycznego oraz zaj~cia wyrownawcze, specjalistyczne, kofa 
zainteresowan moget bye prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w 
grupach oddziclowych lub mi~dzyoddziclowych . 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
6. Czas trwania przerw mi~dzylekcyjnych wynosi od 5 do 15 minut, w tym dwie 

przerwy trwajet po 15 minut. 
7. W szkole prowadzone Set zaj~cia wyrownawcze, specjalistyczne kofa 

zainteresowan, zgodnie z potrzebami uczniow oraz mozliwosciami szkcly. 

Nauczanie religii i etyki. 

§ 24 

1. Zasady prowadzenia zaJ~c religii i etyki religii regulujet przepisy zawarte w 
Rozporzetdzeniu MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku z pozniejszymi zmianami. 

2. Zaj~cia z religii i etyki , Set przedmiotami nieobowietzkowymi i Set prowadzone dla 
uczniow, ktorych rodzice to zadeklarujet w formie oswiadczenia pisemnego, po 
zrozeniu takiej deklaracji udzicl w zaj~ciach staje si~ obowietzkowy. 

3. Deklaracja nie musi bye ponawiana w kolejnym roku szkolnym, moze bye 
natomiast zmieniona w kazdym momencie. 

4. Uczniowie nie korzystajetcy z lekcji religii/etyki obj~ci Set zaj~ciami opiekunczo 
wychowawczymi w czytelni lub swietlicy szkolnej. 

5. Nauczanie religii odbywa si~ w oparciu 0 programy potwierdzone przez wrodze 
koscielne. Nauczanie etyki odbywa si~ w oparciu 0 programy dopuszczone do 
uzytku w szkolnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 
ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. 0 systemie oSwiaty. 

6. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkcly na podstawie imiennego, pisemnego 
skierowania wydanego w przypadku Kosciofa Katolickiego przez wrosciwego 
biskupa diecezjalnego lub zwierzchnikow kosciofOW w przypadku innych wyznan. 

7. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skrod Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje 
jednak obowietzkow wychowawcy klasy. 
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8. Nauczyciel religii/etyki ma obowictzek dokumentowania przebiegu nauczania 

zgodnie z obowictzujctcymi w szkole przepisami. Zobowictzany jest takie do 
zabezpieczenia zgromadzonych danych przed niepowolanym dost~pem do nich , 
nieuzasadnionct modyfikacjCl zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 
pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadari zwictzanych z przetwarzaniem 
don)'ch , jok r 6 wo je j w)'korzys+ywooio tych dooycb l4Qdoczoje do celOw 

zwictzanych z realizacjct obowictzkow s~uibowych. 
9. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na swiadectwie szkolnym i jest wliczana 

do sredniej ocen , nie w~wa jednak na promocj~ ucznia. 
10. Nadzor pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki , w zakresie metodyki 

nauczania i zgodnosci z programem prowadzi Dyrektor Szkoly. 
11. Na wniosek rodzica dla jego dziecka mogct zostac zorganizowane zaj~cia z etyki . 

Nie ma wymaganej liczby uczniow do zorganizowania tych zaj~c . 

Swietlica szkolna . 

§ 25 

1. Dla uczniow, ktorzy muszct dluiej przebywac w szkole ze wzgl~du na czas pracy 
ich rodzicow /prawnych opiekunow/ lub organizacj~ dojazdu do szkoly, 
organizowana jest swietlica. 

2. Swietlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb UCZnlOW 
dojeidiajctcych w oparciu 0 plan prac opracowany corocznie przez wychowawc~ 
swietlicy, wynikajctcy z zafoieri planu pracy szkoly, zatwierdzony przez 
dyrektora szkoly. 

3. W swietlicy prowadzone Sct zaj~cia w grupach wychowawczych, w ktorych liczba 
uczniow nie powinna przekroczyc 25 osob. 

4. Specyficznymi formami opieki w ramach zaj~c swietlicowych jest: 
1) opieka na uczniami nie ucz~szczajctcymi na lekcje religii organizowane w 

szkole, 
2) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecnosci nauczyciela, 

w sytuacji niemoinosci zorganizowania innej formy zast~pstwa . 

5. Uczeri dojeidiajctcy nie moie opuscic wczdniej zaj~c swietlicowych bez 
pisemnej zgody rodzicow. 

6. Szczeg~owy zakres dziafania swietlicy okrdla Regulamin SWietlicy, ktory 
stanowi odr~bny dokument. 

Biblioteka szkolna. 

§ 26 

1. Biblioteka Szkoly Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie jest pracownict 
s~uictcct do realizacji potrzeb i zainteresowari uczniow, zadari dydaktyczno-
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wychowawczych szkoly, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz 
popularyzacji wiedzy pedagogicznej wsrod rodzicow. 

2. Z biblioteki szkolnej mogC\. korzystac uczniowie, nauczyciele, rodzice I Inn! 

pracownicy szkoly podstawowej a takie inne osoby za zgodC\. dyrektora szkoly. 
3. SzczegOtowe zasady WYPoiyczen zawiera regulamin biblioteki stanowiC\.cy 

4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umoiliwia: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorow, 
2) korzystanie ze zbiorow poprzez wypoiyczanie ich przez bibliotek~ , 

3) korzystanie ze srodkow audiowizualnych , multimedialnych i Internet, 
4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniow, 

5. Godziny pracy biblioteki okresla tygodniowy rozktad ustalony przez dyrektora 
szkoly. 

6. Do obowictzkow i zadan nauczyciela bibliotekarza naleiy: 
1) udost~pnianie zbiorow, 
2) udzielanie informacji bibliotecznych, informowanie uczniow nauczycieli 0 

nowym ksi~gozbiorze, 

3) poradnictwo w doborze ksiC\.iek, 
4) przysposobienie czytelnicze i ksztakenie uczniow jako uiytkownikow 

informacji, 
5) informowanie nauczycieli 0 czytelnictwie uczniow, 
6) przeprowadzanie rOi:nych form wizualnej informacji promocji ksiq;i:ki 

(gazetki , wystawy, apele biblioteczne), 
7) realizacja zadan czytelniczo - medialnych, 
8) gromadzenie zbiorow, ich ewidencj~ , selekcj~ i konserwacj~ 
9) przedstawienie radzie pedagogicznej na koniec kaidego semestru informacji 

o stanie czytelnictwa poszczegolnych klas oraz przedstawienie na koniec roku 
szkolnego sprawozdania z dziatalnosci biblioteki szkolnej. 

7. Biblioteka moie prowadzic dziatalnosc zarobkowC\. (Ioterie, kiermasze) w celu 
pozyskania funduszy na wewn~trznC\. dziatalnosc wtasnq, 

8. SzczegOtowy zakres obowictzkow i odpowiedzialnosc nauczyciela - bibliotekarza 
okreslajC\. odr~bne przepisy. 

Gospodarowanie podrecznikami , materiatami edukacy jnymi oraz materiatami 

cwiczeniowymi w szkole 

§ 27 

1. Podr~czniki , materiaty edukacyjne i cwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN 
stanowiC\. wtasnosc Organu ProwadzC\.cego i sc\. przekazane na stan biblioteki 
szkolnej . 

2. Szkata w sposob nieodptatny wypoiycza uczniom podr~czniki lub materiaty 
edukacy jne majC\.ce postac papierowC\. lub zapewnia uczniom dost~p do 
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podr~cznikow lub materiatow edukacyjnych majetcych postac elektronicznet albo 
tez udost~pnia lub przekazuje uczniom materiaiy cwiczeniowe bez obowiQ.Zku 
zwrotu. 

3. Prawo do bezplatnego dost~pu do podr~cznikow , materiatow edukacyjnych lub 
materiatow cWiczeniowych , 0 ktorych mowa w ust. 1 uczniowie uzyskujet 
poczqWS z)' ad cok" s z ko!neg o · 

1) 20141 2015- uczniowie oddziafu klasy I; 
2) 20151 2016- uczniowie oddziatu klasy II i IV; 
3) 20161 2017- uczniowie oddziatu klas III i V; 
4) 20171 2018- uczniowie oddziatu klasy VI. 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrocenia podr~cznika lub 
materiatow edukacy jnych szkota moze zetdac od rodzicow ucznia zwrotu kosztu 
ich zakupu. 

5. Post~powanie z podr~cznikami i materiatami edukacyjnymi w przypadkach 
przejscia ucznia z jednej szkoty do innej w trakcie roku szkolnego: 
1) uczeri odchodzetcy ze Szkoty jest zobowietzany do zwrocenia wypozyczonych 

podr~cznikow do biblioteki najp6Zniej w dniu przerwania nauki. Zwrocone 
podr~czniki materiaiy edukacyjne stajet si~ wtasnosciet Organu 
Prowadzetcego; 

2) w przypadku zmiany szkoty przez ucznia niepemosprawnego, ktory zostat 
wyposazony w podr~czniki i materiaiy edukacy jne dostosowane do jego 
potrzeb i mozliwosci psychofizycznych uczeri nie zwraca ich do biblioteki 
szkolnej i na ich podstawie kontynuuje nauk~ w nowej placowce. Szkota wraz z 
wydaniem arkusza ocen przekazuje protokOt zdawczo-odbiorczy szkole, do 
ktorej uczeri zostat przy j~ty. 

6. SzczegOtowe warunki korzystania przez uczniow z podr~cznikow lub materiatow 
edukacyjnych okresla Dyrektor Szkoty przy uwzgl~dnieniu co najmniej 
trzyletniego czasu uzywania. 

7. W bibliotece znajduje si~ Regulamin wypozyczania podr~cznikow, materiatow 
edukacyjnych uczniom Szkoty Podstawowej im. J . Wybickiego w Baboszewie. 

Rozdzia~ 5 
Nauczyciele inni pracownicy szko~ . 

§ 28 

1. W szkole zatrudnieni setnauczyciele oraz pracownicy obstugi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracownikow okrdlajet odr~bne 

przepisy: Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy. 
3. Obstug~ finansowo-kadrowet zapewnia organ prowadzetcy. 
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Nauczyciel 
§ 29 

1. Nauczyciel prowadzi prac~ dydaktyczn~ wychowawczQ. i opiekunczQ. oraz jest 
odpowiedzialny za jakos.: i wyniki pracy, bezpieczenstwo powierzonych jego 
oplece ucznlow. 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczenstwo uczniow, w zwiq;zku 
z tym ma obowiQ.zek: opieki nad uczniem w czasie trwania zaj~c dydaktycznych 
obowiQ.zkowych i nadobowiQ.zkowych, pemienie dyzurow przed zaj~ciami i w 
czasie przerw mi~dzylekcyjnych wedrug harmonogramu dyzurow, opieki nad 
powierzonQ. grupQ. uczniow w czasie wycieczek i imprez organizowanych przez 
szkot~ . 

3. Nauczyciel jest zobowiQ.zany do zorganizowania w sposob prawicRowy procesu 
dydaktycznego na swoich zaj~ciach . 

4. Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprz~t i pomoce w salach , w ktorych 
prowadzi zaj~cia. Reaguje na biezQ.co na kazdy przejaw niszczenia mienia 
szkolnego i uczniowskiego. 

5. Nauczyciel ma obowiQ.zek wspierac rozwoj psychofizyczny dzieci , rozwijac ich 
zdolnosci i zainteresowania. 

6. Nauczyciel stale doskonali swoj warsztat pracy poprzez samoksztakenie, 
uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz podnoszenie kwalifikacji. 

7. Nauczyciel jest zobowiQ.zany do bezstronnego i obiektywnego oceniania uczniow 
oraz sprawiedliwego ich traktowania. 

8. Nauczyciel udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzen szkolnych 
w oparciu 0 rozpoznanie potrzeb uczniow. 

9. Do obowiq;zkow nauczyciela nalezy takze: 
a) przestrzeganie zapisow statutowych, zapoznawanie si~ z aktualnym prawem 

oswiatowym, 
b) systematyczne 

wychowawczych , 
pracy, 

przygotowywanie si~ do zaJ~c dydaktycznych 
stosowanie nowoczesnych i aktywizujQ.cych metod i form 

c) systematyczne kontrolowanie jakosci pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
d) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyj~tym przez szkot~ 

wewnQ.trzszkolnym systemem oceniania, 
e) podawanie uczniom i ich rodzicom /prawnym opiekunom/ kryteriow oceniania 

na pierwszych zaj~ciach w kazdym roku szkolnym 
i odnotowanego tego faktu w dzienniku lekcy jnym, 

f) kontrolowanie obecnosci na kazdej lekcji, 
g) pemienie aktywnych dyzurow zgodnie z harmonogramem, 
h) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rad pedagogicznych , 
i) wsp6fpraca z rodzicami , 
j) pomoc nauczycielom rozpoczynajQ.cym prac~ , 

k) doskonalenie umiej~tnosci dydaktycznych i podnoszenia poziomu swojej 
wiedzy, 
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I) dzielenie si~ swojC\. wiedzC\. i doswiadczeniem ze studentami odbywajC\.cymi w 
szkole praktyk~ , 

m)promowanie zdrowego stylu iycia i dziclanie na rzecz profilaktyki uzaleinien 
oraz ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi . 

n) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 
0) jnfocmowgnie yczoi6w i rodzicow na miesigc przed wystawieniem ocen 0 

grC\.iC\.cej ocenie niedostatecznej na koniec semestru i roku szkolnego, 
p) informowanie uczniciw na miesiC\.c przed wystawieniem ocen 0 przewidywanej 

ocenie semestralnej lub rocznej . 
10. Nauczyciel ma prawo: 

1) wyboru metod i form oraz programu nauczania, 
2) tworzenia programciw nauczania, 
3) wyboru podr~cznikciw i srodkciw dydaktycznych w zakresie przedmiotu , 

ktcirego uczy, 
4) swo bodnego 

dydaktycznych 
wychowawczych , 

korzystania z pomieszczen 
w celu realizacji swoich 

szkolnych 
zamierzen 

5) podnoszenia i uzupemiania swoich kwalifikacji zawodowych, 
6) podnoszenia stopnia awansu zawodowego, 

oraz srodkciw 
dydaktyczno-

7) pomocy ze strony Dyrektora Szkoly lub w~asciwych placciwek instytucji 
oswiatowych , 

8) wsp&decydowac 0 ocenie zachowania zgodnie z regulaminem, 
9) do szacunku ze strony wszystkich oscib, zarciwno doros~ch, jak i uczniciw, 
10) wolnosci gfoszenia swoich poglC\.dciw nienaruszajC\.cych godnosci innych oscib, 
11) jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy. 

Wychowawca 
§ 30 

1. Dyrektor szkoly powierza kaidy oddzicl opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli uczC\.cych w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcC\. klasy". 

2. Dla zapewnienia ciqglosci pracy wychowawczej i jej skutecznosci wychowawca 
sprawuje opiek~ w danym oddziale przez coly cykl edukacyjny (klasy I-III 
klasy IV-VI). 

3. Zmiana wychowawcy w ci(l9u etapu edukacyjnego moie nastClPic w przypadku: 
1) zmian organizacyjnych, 
2) wielokrotnego nie wypemiania obowiC\.zkciw przez nauczyciela, 
3) notorycznego zaniedbywania prowadzenia obowiC\.zujC\.cej dokumentacji 

szkolnej, 
4) aroganckiego i agresywnego stosunku do wychowankciw. 

4. Zmiana wychowawcy moie nastClPic na wniosek Rady Rodzicciw lub samego 
nauczyciela. 

5. Dyrektor szkoly zapoznaje si~ z wnioskiem 0 zmian~ wychowawcy, przeprowadza 
rozmow~ wyjasniajC\.cC\. z wychowawcq, zapoznaje si~ z opiniC\. rady pedagogicznej 
i pisemnie wydaje ostatecznC\. decyzj~ w tej sprawie. 
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6. Na podj~cie decyzji 0 zmianie wychowawcy danej klasy dyrektor szkoly ma 1 
miesiC\.c od daty wplyni~cia wniosku rady rodzicow lub wychowawcy. 

7. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 
1) sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy, 
2) tworzenie warunkow wspomagajC\.cych rozwoj ucznia, proces jego uczenia oraz 

~Pii!"'~9t8'N8~i8 ~8 ii)'.iQ ", "poUlc7c;nlS'twie, 
3) inspirowanie i wspomaganie dziclan zespclowych uczniow, 
4) podejmowanie dziclan umozliwiajC\.cych rozwiC\.zywanie konfliktow w zespole 

uczniow, pomi~dzy uczniami a innymi cZfonkami spclecznosci szkolnej , 
5) koordynowanie dziclan zespotu nauczycieli w danej klasie, 
6) rozwijanie umiej~tnosci rozwiC\.zywania problemow swoich wychowankow. 

8. Wychowawca klasy prowadzi systematycznie okreslonC\. przepisami 
dokumentacj~ pracy dydaktyczno - wychowawczej . 

9. Wychowawca klasy w celu realizacji swoich zadan wykonuje nast~pujC\.ce 

obowiC\.zki : 
1) otacza indywidualnC\. opiekC\. wychowawczC\. kazdego ze swoich wychowankow, 
2) planuje i organizuje wspolnie z uczniami i ich rodzicami r6Zne formy zycia 

zespofowego rozwijajC\.cego jednostki i integrujC\.cego zesp6f uczniowski , 
2) ustala tresci i formy zaj~e tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy klasy , 
3) opracowuje i realizuje klasowy plan wychowawczy, 
4) wsp6fdzicla z nauczycielami uczC\.cymi w jego oddziale, koordynujC\.c dziclania 

wychowawcze wobec swoich wychowankow, 
5) utrzymuje stoly kontakt z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekunczo - wychowawczych dzieci , wspomagania dziclan wychowawczych 
domu, zapobiegania patologiom oraz wfC\.czenia w zycie klasy i szkoly, 

6) wsp6fpracuje z pracownikami poradni psychologiczno - pedagogicznej , 
piel~gniarkC\. szkolnC\. oraz innymi instytucjami swiadczC\.cymi poradnictwo 
specjalistycznC\. pomoc dla dzieci i rodzicow, 

7) systematycznie sledzi post~py edukacyjne swoich wychowankow , 
8) informuje rodzicow 0 post~pach ich dzieci w nauce, frekwencji i zachowaniu 

na zebraniach klasowych organizowanych w terminach przewidzianych 
odr~bnych harmonogramem, 

9) dba 0 systematyczne ucz~szczanie uczniow na zaj~cia (kazda nieobecnose 
ucznia musi bye usprawiedliwiona przez rodzicow w terminie i formie 
okreslonej w Statucie szkoly), 

10) powiadamia na pismie rodzicow 0 grozC\.cych uczniowi ocenach 
niedostatecznych oraz przewidywanych ocenach z poszczegolnych 
przedmiotow na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego na miesiC\.c przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej , 

11) zapoznaje z kryteriami oceniania zachowania, 
12) organizuje zaj~cia dodatkowe dla uczniow z uwzgl~dnieniem potrzeb 

rozwojowych, 
13) organizuje opiek~ i wsparcie dla uczniow, ktorym z przyczyn rozwojowych , 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, 
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14) ustala ocen~ zachowania po zasi~gni~ciu opinii nauczycieli , uczniow danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 

Zadania zespoMw nauczycielskich . 
§ 31 

1. Nauczyciele prowadzetcy zaj~cia w danym oddziale tworzet zespcit, ktorego 
zadaniem jest: 

1) ustalenie zestawu programow nauczania dla danego oddzialu oraz jego 
modyfikowanie w miar~ potrzeb , 

2) korelowanie treSci programowych zaj~c edukacyjnych i sciezek edukacyjnych , 
3) ustalanie indywidualnego programu nauczania (jezeli zaistnieje taka 

potrzeba), 
4) przedstawianie pisemnej opinii do poradni psychologiczno - pedagogicznej na 

wniosek rodzicow, 
5) ustalenie sposobu realizacji zalecen poradni psychologiczno - pedagogicznej , 
6) opiniowanie ocen zachowania ustalonych przez wychowawc~ klasy, 

2. W szkole funkcjonujet nast~pujetce zespoiy przedmiotowe: zespcit humanistyczny, 
zespcit matematyczno - przyrodniczy, zespcit artystyczno - sportowy, zespcit 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

2a. W szkole funkcjonujet zespoiy wychowawcze skupiajqce wychowawcow 
rownole!Wch klas. 

3. Pracet zespoMw przedmiotowych i wychowawczych kieruje przewodniczetcy 
powotany przez cztonkow zespotu w formie gtosowania. 

4. Do realizacji zadan w zakresie ewaluacji wewn~trznej , na dany rok szkolny, 
dyrektor szkoiy powaluje zespoiy zadaniowe 

5. Pracq zespotu kieruje przewodniczetcy wyznaczony przez dyrektora szkoiy. 
6. Sktady osobowe zespotow przedmiotowych, wychowawczych i zadaniowych moget 

ulec zmianie w ciqgu roku szkolnego. 
7. Szczegcitowy plan pracy oraz zadania zespotow i zadania przewodniczetcego 

zespotow okreslone sq w regulaminie dziatalnosci w/w zespotow. 

Pedagog szkolny 
§ 32 

1. Pedagog szkolny organizujq pomoc psychologiczno-pedagogicznq, 
2. Do zadan pedagoga i psychologa nalezy pomoc wychowawcom klas , w 

szczeg6lnosci: 
1) prowadzenie badan i dziatan diagnostycznych uczniow, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwosci 
psychofizycznych UCZnlOW w celu okreslenia przyczyn niepowodzen 
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniow; 
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwic\.zywania 
problemow wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniow; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie dziafan z zakresu profilaktyki uzaleznien i innych problemow 

5) minimalizowanie skutkow zaburzen rozwojowych , zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie roznych form pomocy w srodowisku szkolnym i 
pozaszkolnym uczniow; 

6) inicjowanie i prowadzenie dziafan mediacyjnych i interwencyjnych w 
sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
mozliwosci , predyspozycji i uzdolnien uczniow; 

8) wspieranie nauczycieli , wychowawcow grup wychowawczych innych 
specjalistow w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Zadania wymienione w ust. 2 - pedagog realizuje: 
1) we wsp~dziafaniu z nauczycielami , rodzicami , piel~gniarkct szkolnq, organami 

szkaty i instytucjami pozaszkolnymi; 
2) we wsp~racy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi 

poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy 
udzielanej uczniom oraz w zakresie specjaJistycznej diagnozy w 
indywidualnych przypadkach (ogolna procedura organizacyjna bad an w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej). Pedagog i psycholog zwracajct szczegolnct 
uwag~ na przestrzeganie przez Szkaf~ postanowien Konwencji 0 Prawach 
Dziecka. 

4. Pedagog szkolny prowadzi odpowiednict dokumentacj~ zgodnie z obowiC\.Zujctcymi 
przepisami , w szczegolnosci gromadzct w niej wYfctcznie dane niezb~dne do 
realizacji celu przetwarzania, jak rowniez zobowiC\.Zani Sct do ich zabezpieczenia 
przed niepowafanym dost~pem , nieuzasadnionct modyfikacjq, zniszczeniem, 
nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadan 
zwiC\.Zanych z przetwarzaniem danych. Majct takze obowictzek wykorzystywania 
tych danych wyfctcznie do celow zwictzanych z realizacjct obowictzkow sfuzbowych. 

5. Szczeg~owy zakres obowictzkow pedagoga okreSla Dyrektor Szkaty. 

1. Do zadan logopedy nalezy: 

Logopeda 
§ 33 

1) prowadzenie badan wst~pnych w celu ustalenia stanu mowy uczniow, w tym 
mowy gfosnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wynikow, udzielanie 
pomocy logopedycznej poszczegolnym uczniom z trudnosciami w uczeniu si~, 
we wsp~racy z nauczycielami prowadzctcymi zaj~cia z uczniem, 
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3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniow, w 
zaleznosci od rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie dziatan profilaktycznych zapobiegajetcych 
zaburzen komunikacji j~zykowej , w tym wspc5tpraca z 
srodowiskiem ucznia, 

powstawaniu 
najblizszym 

5) prowadzenie zaj~c logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniow i 
rodzicow w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniow i eliminowania jej 
zaburzen , 

6) wspieranie nauczycieli , wychowawcow grup wychowawczych 
specjalistow w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

ROZDZIAt. I 
Wewncttrzszkolny system oceniania. 

Ocenianie uczniow. 

§ 34 

1. Ocenianiu podlegajet: 
1) osiqgni~cia edukacyjne uczniow, 
2) zachowanie uczniow. 

innych 

2. Ocenianie osiqgni~c edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i post~pow w opanowaniu przez ucznia wiadomosci i 
umiej~tnosci w stosunku do wymagan edukacyjnych wynikajetcych z podstawy 
programowej. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc~ klasy, 
nauczycieli oraz uczniow danej klasy respektowania rzez ucznia zasad wsp6tzycia 
spolecznego i norm etycznych oraz obowietzkow ucznia okreslonych w statucie 
szkoly. 

§ 35 

1. Ocenianie wewnettrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia 0 poziomie jego osiqgni~c edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz post~pach w tym zakresie, 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) udzielanie wskazowek do samodzielnego planowania wfasnego rozwoju , 
4) motywowanie ucznia do dalszych post~pow w nauce i zachowaniu, 
5) dostarczenie rodzicom(prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o post~pach , trudnosciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 
uzdolnieniach ucznia, 
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6) umozliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji 
dydaktyczno - wychowawczej. 

2. Ocenianie wewncttrzszkolne obejmuje: 

metod pracy 

1) formufowanie przez nauczycieli wymagan edukacyjnych niezb~dnych do 
U2ySRairiu posLczeg6h iyel i o""n 
klasyfikacyjnych z obowictzkowych i dodatkowych zaj~c edukacyjnych , 

2) ustalenie kryteri6w oceniania zachowania, 
3) ocenianie bieictce i ustalenie sr6drocznych ocen klasyfikacy jnych 

z obowictzkowych i dodatkowych zaj~c edukacyjnych oraz sr6drocznej 
ocen klasyfikacyjnej zachowania , wedrug skali i w formach przyj~tych 
w danej szkole, 

4) przeprowadzenie egzamin6w klasyfikacyjnych , 
5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych 

dodatkowych zaj~c edukacyjnych oraz rocznej 
zachowania, 

z obowicv::kowych 
oceny klasyfikacy jnej 

6) ustalenie warunk6w i trybu uzyskania wyiszych nii przewidywane 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowicv::kowych i dodatkowych zaj~c 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalenie warunk6w i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 
opiekunom) informacji 0 post~pach i trudnosciach w nauce. 

§ 36 

1. Nauczyciele na poczQ.tku kazdego roku szkolnego (na pierwszych zaj~ciach) 

informujQ. uczniow 0 : 

a) wymaganiach niezb~dnych do uzyskania poszczegolnych srodrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiQ.zkowych i dodatkowych zaj~c 

edukacyjnych , wynikajQ.cych z realizowanego przez siebie programu 
nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiqgni~c edukacy jnych uczniow, 
c) warunkach i trybie uzyskania wyzszej nit przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowictzkowych i dodatkowych zaj~c edukacyjnych. 
2. Wychowawca klasy na poczQ.tku katdego roku szkolnego informuje uczniow (na 

pierwszej godzinie wychowawczej) oraz ich rodzicow Iprawnych opiekunowl (na 
pierwszym zebraniu) 0 : 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
2) warunkach i trybie uzyskania wyzszej nit przewidywana roczneJ oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 
3. Wychowawca klasy na poczQ.tku katdego roku szkolnego informuje ponadto 

rodzicow I prawnych opiekunowl (na pierwszym zebraniu) 0 : 

35 



I 

1 
1) wymaganiach niezb~dnych do uzyskania poszczegolnych srodrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowictzkowych i dodatkowych zaj~c 

edukacyjnych , wynikajClcych z realizowanego przez siebie programu 
nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiqgni~c edukacyjnych uczniow, 

klasyfikacyjnej z obowiClZkowych i dodatkowych zaj~c edukacyjnych. 

§ 37 

1. Oceny sCljawne dla ucznia i jego rodzicow (prawnych opiekunow). 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodzicow (prawnych opiekunow) nauczyciel uzasadnia 

ustalonCl ocen~. 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodzicow (prawnych opiekunow) sprawdzone i 

ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczClca oceniania 
ucznia SCl udost~pniane do wglCldu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom). 

4. Ocenione i sprawdzone pisemne prace kontrolne przechowywane SCl przez 
nauczyciela przez 3 lata (tzn. CcHy etap edukacyjny ucznia). 

§ 38 

1. Nauczyciel jest obowiClzany, na podstawie oplnll publicznej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej , 
dostosowac wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u ktorego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 
lub specyficzne trudnosci w uczeniu si~ , uniemotliwiajClce sprostanie tym 
wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagan edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u ktorego stwierdzono specyficzne 
trudnosci w uczeniu si~ , uniemotliwiajClce sprostanie tym wymaganiom, nast~puje 
takte na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, 
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej , 0 ktorej mowa wart. 71b ust. 3b z 
dnia 7 wrzeSnia 1991 roku 0 systemie oswiaty z pozniejszymi zmianami. 

3. W przypadku ucznia posiadajClcego orzeczenie 0 potrzebie ksztakenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagan edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia mote 
nastQ.Pic na podstawie tego orzeczenia. 
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§ 39 

1. Dyrektor szkoly zwalnia ucznia z zaj~c wychowania fizycznego , zaj~c 

komputerowych na podstawie oplnll 0 ograniczonych motliwosciach 
uczestniczenia ucznia w tych zaj~ciach , wydanej przez lekarza, na czas 
okreslony w t eJ Oplnll . 

2. Dyrektor szkoly zwalnia ucznia z wykonywania okreslonych cwiczen fizycznych 
na zaj~ciach wychowania f izycznego, na podstawie opinii 0 ograniczonych 
moiliwosciach wykonywania przez ucznia tych cwiczen wydanej przez lekarza, 
na czas okreslony w tej opinii. 

3. Dyrektor szkoly, na wniosek rodzicow (prawnych opiekunow) oraz na podstawie 
opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej , 
zwalnia do konca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadQ. sruchu , z gf~bokQ. 
dysleksjQ. rozwojowCl z afazjCl z niepemosprawnosciami sprz~ionymi lub z 
autyzmem, w tym z zespotem Aspergera, z nauki drugiego j~zyka obcego. 

4. W przypadku ucznia, 0 ktorym mowa w ust. 2, posiadajQ.cego orzeczenie 0 

potrzebie ksztatcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z 
nauki drugiego j~zyka obcego moie nastctPic na podstawie tego orzeczenia. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zaj~c wychowania fizycznego, zaj~c 

komputerowych i drugiego j~zyka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny kwalifikacyjnej wpisuje si~ "zwolniony", "zwolniona". 

Formy i sposoby ustalania ocen. 

§ 40 

1. Ocenianiu podlegajQ. indywidualne moiliwosci ucznia, a w szczegolnosci : 
1) umiej~tnosci i wiadomosci nabyte w procesie nauczania i uczenia si~ , 

2) systematycznosc pracy ucznia, 
3) samodzielnosc, 
4) zaangaiowanie i kreatywnosc, 
5) umiej~tnosc prezentowania wiedzy, 
6) umiej~tnosc wspOfpracy w grupie. 

2. Sposoby gromadzenia informacji 0 uczniu: 
a) obowiQ.zkowe 

a) dziennik lekcyjny, 
b) arkusze ocen, 

b) dodatkowe - w zaleinosci od potrzeb regu/ ustalonych przez wychowawc~ 
klasy, nauczyciel i, uczniow i rodzicow. 
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§ 41 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiej~tnosci uczniow: 
1) odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, wygiaszanie tekstow z pami~ci , udziat w 

dyskusji , dialog, argumentowanie, wnioskowanie, krotkie i dfugie wypowiedzi z 
Ii zed. os iu liiicli lekcji 0. az i10 Iclccji "ehtel l!8l'liewej i! 86t8tl'li8~9 sajahl, 

czytanie ze zrozumieniem). 
2) prace pisemne: 

a) kartkowka - dotyczy ostatniego tematu; bez zapowiedzi ; czas trwania do 
15 minut; kartkowka z trzech ostatnich tematow - zapowiedziana, 

b) sprawdziany, prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 
poprzedzone lekcj~ powtorzeniow~ i wczeSniejszym zapisem w dzienniku; 
czas trwania 1-2 godziny, 

c) dyktanda - pisane z pami~ci , ze sfuchu , polegaj~ce na uzupemianiu luk w 
tekscie; poprzedzone cwiczeniami maj~cymi na celu powtorzenie zasad 
pisowni, czas trwania do 45 minut, 

d) testy roznego typu (otwarty, wyboru , zamkni~ty, problemowy, zadaniowy)-
wedrug specyfiki przedmiotu , zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem; czas trwania do 90 minut, 

e) cwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, konkursy, prowadzenie 
zeszytu (cwiczen i przedmiotowego) itp. 

3) prace domowe (formy): 
a) cwiczenia, 
b) notatki, 
c) Wfasna tworczosc, 
d) wypracowania, 
e) zadania, 
f) prace dodatkowe. 

4) aktywnosc na lekcji: 
a) praca samodzielna, 
b) praca w grupie (organizacja pracy w grupie komunikacja w grupie, 

zaangazowanie, sposob prezentacji , efekty pracy), 
c) odgrywanie rol, drama, 
d) inne formy aktywnosci (gra dydaktyczna, quiz, praca z map~ i atlasem, 

tekstem zrodfowym, gra na instrumentach, spiew, testy sprawnosci 
fizycznej , udziat w konkursach , olimpiadach , zawodach itp.) 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zaj~c technicznych, plastyki i 
muzyki nauczyciel bierze pod uwag~ wysifek wkfadany przez ucznia w 
wywi~zywanie si~ z obowi~zkow , wynikaj~cych ze specyfiki tych zaj~c , a w 
przypadku wychowania fizycznego systematycznosc udziaru w zaj~ciach oraz 
aktywnosc ucznia w dziataniach podejmowanych przez SZkof~ na rzecz kultury 
fizycznej . 
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§ 42 

1. Cz~stotliwose oceniania: 
1) w jednym tygodniu moget odbye si~ najwyzej 2 prace klasowe (sprawdziany), 

lecz nre Jednego dnra, 
2) kartkowka (z ostatniej lekcji) jest rozumiana jako odpowiedz ustna, do 

ktorej uczen powinien bye przygotowany na kazdet lekcj~ . W zwietzku z 
powyzszym moze si~ ona odbywae na poszczegolnych zaj~ciach w ciqgu dnia , 

3) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu moze odbye si~ na zyczenie 
uczniow z zastrzezeniem, ze przy ustalaniu nowego terminu pkt a nie 
obowietzuje , 

2. Terminy oddawania prac pisemnych: 
1) przyjmuje si~ nast~pujetce terminy oddawania prac pisemnych: 

a) prace klasowe, sprawdziany - do dwoch tygodni roboczych , 
b) kartkowki - do jednego tygodnia roboczego. 

3. Uczen ma prawo do jednokrotnej proby poprawienia otrzymanej przez niego 
oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub sprawdzianu w formie i terminie 
okreslonym przez nauczyciela. Ocena otrzymana z poprawy, jeSli jest lepsza od 
poprzedniej , odnotowywana jest w dzienniku obok oceny otrzymanej z 
wczesniejszej pracy klasowej lub sprawdzianu. 

§ 43 

1. Uczen ma prawo bye nieprzygotowany do zaj~e w dniu nast~pnym po 
nieobecnosci spowodowanej: 
1) wypadkiem losowym, 
2) w przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci spowodowanej chorobCl 

2. Udziat w zawodach , innych zaj~ciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z 
obowiC\7ku uzupemienia wiadomosci , notatek, prac domowych. 

3. Uczen ma prawo zgfosie nieprzygotowanie do zaj~e nie podajetc przyczyny. Prawo 
to nie dotyczy prac klasowych lub sprawdzianow. Liczba nieprzygotowan z 
poszczegolnych zaj~e okreSlona jest przez nauczycieli przedmiotowych .. 

4. Uczen ma prawo do wyrownania brakow wiedzy i umiej~tnosci w ramach: 
1) zaj~e wyrownawczych , 
2) zaj~e swietlicowych , 
3) zaj~e specjalistycznych, 
4) dodatkowych ewiczen przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu , 
5) indywidualnych konsultacji z nauczycielem, 
6) pomocy kolezenskiej . 
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Kryteria oceniania osiCl9ni~c dydaktycznych oraz kryteria oceniania 
zachowania. 

§44 

1. Kryteria ocenianla oSlqgnl~C dydaRtycznych ucznla: 

1) Ocen~ "celujqcq" otrzymuje uczen, kt6ry: 
a) posiadf wiedz~ i umiej~tnosci w lOO,},. obj~te programem nauczania 

tresciami podstawy programowej danego przedmiotu , 
b) biegle posruguje si~ zdobytymi wiadomosciami w rozwiq,zywaniu 

problem6w teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiQ.Zania 
nietypowe, 

c) osiqga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, 
kwalifikujq,c si~ do finaf6w na szczeblu regionalnym, wojew6dzkim albo 
og6lnopolskim, 

d) wykonuje zadania dodatkowe wykraczajq,ce poza podstaw~ programowq, 

2) Ocen~ "bardzo dobrq" otrzymuje uczen, kt6ry: 
a) opanowaf niemal pemy zakres wiedzy i umiej~tnosci okreSlony programem 

nauczania i tresciami podstawy programowej , 
b) sprawnie posruguje si~ zdobytymi wiadomosciami , rozwlq,zuJe 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, 
c) potrafi zastosowac posiadanq, wiedz~ do rozwiQ.Zywania zadan 

i problem6w w nowych sytuacjach. 

3) Ocen~ "dobrq"otrzymuje uczen, kt6ry: 
a) opanowaf wiedz~ i umiej~tnosci w zakresie pozwalajq,cym na rozumienie 

wi~kszosci relacji mi~dzy elementami wiedzy 
b) poprawnie stosuje wiadomosci , rozwiq,zuje samodzielnie typo we zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

4) Ocen~ "dostatecznq" otrzymuje uczen, kt6ry: 
a) opanowaf podstawowe treSci programowe w zakresie umozliwiajq,cym 

post~py w dalszym uczeniu , 
b) rozwiQ.Zuje typowe zadania 0 srednim stopniu trudnosci , czasem przy 

pomocy nauczyciela. 

5) Ocen~ "dopuszczajqcq"otrzymuje uczen, kt6ry: 
a) w ograniczonym stopniu opanowaf podstawowe wiadomosci i umiej~tnosci, 

a braki nie przekreslajq, mozliwosci uzyskania przez ucznia podstawowej 
wiedzy z danego przedmiotu. 
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6)Ocen~ "niedostatecznq" otrzymuje uczen, ktory: 
a) nie opanowat niezb~dnego minimum podstawowych wiadomosci 

umiej~tnosci okreslonych programem nauczania i podstawet programowQ., 
b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwietzywac zadania 

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudnosci. 

2. Szczeg~owe kryteria oceniania zachowania: 

1) Ocen~ wzorowq otrzymuje uczen, gdy:: 
a) wzorowo wypelnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoly, zalecenia 

Dyrektora, wychowawcy i Samorzetdu Uczniowskiego, jest pozytywnym 
wzorem do nasladowania dla innych uczniow w klasie i szkole, 

b) dba 0 honor i tradycje szkoly, godnie i kulturalnie zachowuje si~ w szkole i 
poza niq, 

c) reprezentuje szkot~ na zewnq.frz, bierze udziat w zawodach sportowych , 
konkursach , olimpiadach , itp .. , 

d) odpowiednio ubiera si~ , dba 0 czystosc i wygletd swojego ubioru , 
e) przestrzega zasad kultury, stwarza atmosfer~ wzajemnej zyczliwosci, 

pomaga s~abszym , przeciwdziata wszelkim przejawom przemocy, 
f) okazuje szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoly, 
g) aktywnie uczestniczy w pracach samorzetdu , wolontariatu lub innych 

organizacja dziatajetcych na terenie szkoly, 
h) pomaga rowidnikom w nauce, 
i) nie przynosi i nie uzywa w szkole telefonow komorkowych innych 

urzetdzen elektronicznych 
j) rozumie potrzeby osob niepelnosprawnych, jest tolerancyjny, 
k) dba 0 kultur~ j~zyka , stosuje formy grzecznosciowe wobec doros~ch 

kolegow, nie uzywa wulgarnego s~ownictwa 
I)wykazuje w~asciwet postaw~ wobec tradycji i symboli narodowych. 
m)wykazuje w~asnet inicjatyw~ w podejmowaniu dziatan na rzecz klasy, szkoly i 

srodowiska, 
n) samodzielnie doskonali SWet wiedz~ i umiej~tnosci , rozwija swoje 

zainteresowania. 
0) dba 0 mienie szkoly, ~ad i porzetdek w najblizszym otoczeniu. 
q) systematyczne ucz~szcza do szkoly, 
p) dba 0 zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl zycia. 
r) przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw w~asciwie 

reaguje na ich ~amanie. 
s) jest tolerancyjny wobec przekonan i pogletdow innych, potrafi stawac w 

obronie innych. 
t) jest uczciwy, zyczliwy i prawdomowny w codziennym post~powaniu . 

2) Ocen~ bardzo dobrqotrzymuje uczen, gdy: 
a) dba 0 honor i tradycje szkoly, godnie i kulturalnie zachowuje si~ w szkole i 

poza niq, 
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b) wykazuje wtasciwClpostaw~ wobec tradycji i symboli narodowych. 
c) wykazuje inicjatyw~ w pracy na rzecz klasy, szkoty i srodowiska 

uczestniczClc w konkursach , akcjach szkolnych i srodowiskowych oraz 
imprezach kulturalnych , reprezentuje szkot~ na zewnCltrz. 

d) systematycznie przygotowuje si~ do zaj~c szkolnych, doskonali wiedz~ i 

e) jest pilny w nauce i sumienny w pemieniu obowictzkow, powierzonych mu 
przez nauczyciela, bardzo dobrze pemi dyzury klasowe. 

f) dba 0 mienie szkoty, tad i porzCldek w najblizszym otoczeniu. 
g) dba 0 kultur~ stowa, stosuje formy grzecznosciowe wobec dorostych 

kolegow, nie uzywa wulgarnego stownictwa 
h) systematyczne ucz~szcza do szkoty, 
i) dba 0 bezpieczenstwo i zdrowie wtasne oraz innych osob. 
j) przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw wtasciwie 

reaguje na ich tamanie. 
k) wtasciwie reaguje na przejawy krzywdy i zta. 
I) przestrzega zasad bezpieczenstwa w szkole i poza niq, 
m)dba 0 swoj estetyczny wyglCld , 
n) jest tolerancyjny wobec przekonan i poglCldow innych osob , zgodnie 

wspOtpracuje w grupie. 
0) nie przynosi i nie uZywa w szkole telefonow komorkowych i innych 

urzCldzen elektronicznych , 
q) jest uczciwy, zyczliwy i prawdom6wny w codziennym post~powaniu. 

3) Ocen~ dobrq otrzymuje uczen, gdy: 
a) systematycznie uczestniczy w zaj~ciach szkolnych , 
b) stara si~ wzbogacac swojCl wiedz~ , wykorzystujClc czas i warunki do nauki, 
c) przestrzega zasad higieny osobistej , 
e) dba 0 mienie spoteczne, 
f) dba 0 jego czystosc i wY91Cld , 
g) stara si~ przestrzegac obowiClZkow ucznia zawartych w statucie szkoty, 
h) stara si~ przestrzegac zasad kultury wspOtzycia w odniesieniu do kolegow, 
i) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoty, 
j) jest kolezenski i zyczliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i 

niepemosprawnych, 
k) dba 0 kultur~ j~zyka, chociaz zdarzajCl mu si~ przypadki uzycia 

wulgaryzmow. 
I) szanuje swiat roslin i zwierzClt , 
m) dba 0 swoje zdrowie, nie ulega notogom, 
n) bierze udziat w niektorych akcjach spoteczno-uzytecznych na rzecz szkoty 

i srodowiska, 
0) nie zawsze przestrzega zasad bezpieczenstwa w szkole i poza szkotq, 
p) bierze udziat w niektorych imprezach kulturalnych organizowanych przez 

szkot~ , 
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q) nie przynosi i nie uiywa w szkole telefonow komorkowych i innych 
urzetdzen elektronicznych. 

4) Ocen~ poprawnq otrzymuje uczen, gdy: 
a) sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia /wagary/, 
b) nie zawsze przestrzega ustalen madz szkolnych, 
c) niesystematycznie ucz~szcza na zaj~cia, 
d) nie zawsze przestrzega zasad kultury wsp6!iycia w stosunku do kolegow, 
e) nie zawsze utrzymuje zasady higieny osobistej, 
f) nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoJy, 
g) cechuje go oboj~tny stosunek do swiata roslin i zwierzett, 
h) nie do konca przestrzega zasad zawartych w statucie szkoJy, 
i) poprawnie zachowuje si~ w stosunku do pracownikow, nauczycieli i kolegow, 
j) stara si~ poprawic swoje zachowanie (widac post~py w pracy nad sobq), 
k) rzadko bierze udziat w akcjach na rzecz szkoJy i srodowiska, 
I) czasami doprowadza do kMtni i awantur, 
m)stara si~ nie spoiniac na zaj~cia lekcyjne, ma kilka nieusprawiedliwionych 

godzin lekcyjnych, 
n) sporadycznie uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych przez 

SZkof~, 

0) ulega natogom, 
r) ma oboj~tny stosunek do wszelkich akcji spofeczno-uiytecznych na rzecz 

szkoJy i srodowiska, 
s) przynosi i uiywa w szkole telefony komorkowe i inne urzetdzenia 

elektroniczne. 

5) Ocen~ nieodpowiedniq otrzymuje uczen, gdy: 
a) cz~sto famie zasady przyj~te w szkole, 
b) lekcewaiy obowietzki szkolne (nie wykonuje polecen nauczycieli, cz~sto jest 

nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie 
zaj~c), 

c) nie bierze udziatu w iyciu klasy i szkoJy, 
d) ma liczne, powtarzajetce si~ uwagi, swiadczetce 0 swiadomym famaniu 

obowietzujetcych zasad i norm, 
e)nie zachowuje estetyki stroju, bardzo cz~sto nie nosi mundurka szkolnego 
b) nie wywictZuje si~ z powierzonych mu obowietzkow lub wykonuje je niedbale, 
c) nie szanuje cudzej masnosci, niszczy mienie klasy, szkoJy i kolegow, 
d) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania wobec nauczycieli, 

personelu szkoJy i kolegow, uiywa wulgarnych sMw, 
i) swoim zachowanie stwarza zagroienie dla siebie i innych (przynosi do 

szkoJy niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoJy, na 
przerwach zachowuje si~ w sposob zagraiajetcy bezpieczenstwu swojemu i 
innych), 

j) bierze udziat w bojkach, kfamie, oszukuje, 
k) ulega natogom, 
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I) cz~sto spoznia si~ na zaj~cia , ma duzo nieusprawiedliwionych godzin 
lekcy jnych , 

m) przynosi i uzywa w szkole telefony komorkowe i inne urzctdzenia 
elektroniczne. 

a) nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, 
b) cz~sto nie przestrzega ustalen wfadz szkolnych, 
c) ma lekcewazctcy stosunek do nauki , 
d) nie przestrzega zasad higieny osobistej, 
e) w razctcy sposob lekcewazy zasady kultury wspOfzycia w stosunku do 

kolegow /bojki , wymuszenia, szantaz/, 
f) zn~ca si~ psychicznie i fizycznie nad sfabszymi , 
g) jest arogancki w stosunku do nauczycieli i innych pracownikow szkoj-y, 
h) ma niewfasciwy stosunek do swiata roslin i zwierzctt, 
i) wykazuje razctcy brak dbafosci 0 mienie spafeczne /dewastacje, niszczenie 

mienia/, 
j) wobec nauczycieli i innych ludzi jest arogancki, wulgarny i agresywny, 
k) nie bierze udziafu w zyciu spofecznym i kulturalnym szkoj-y, 
I) spozywa alkohol , pali papierosy, zazywa narkotyki , 
m) wagaruje, bardzo cz~sto spoznia si~ na zaj~cia , ma bardzo duzo 

nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych. 
n) przynosi i uzywa w szkole telefony komorkowe i inne urzctdzenia 

elektroniczne. 

§ 45 

1. Ocena prac klasowych , sprawdzianow, testow obliczana jest wedfug nast~pujctcej 
skali : 
1) ocena celujctca: 9170 - 10070 oraz wykonanie zadania dodatkowego 

wykraczajctcego poza podstaw~ programowCl 
2) ocena bardzo dobra: 91 70 - 10070 
3) ocena dobra: 7670 - 9070 
4) ocena dostateczna: 5170 - 7570 
5) ocena dopuszczajctca: 3070 - 5070 
6) ocena niedostateczna: do 2970 

2.Nauczyciele, w zaleznosci od poziomu umiej~tnosci i wiadomosci w danej klasie 
mogct obnizyc skal~ procentowct podanct w ust. 1. 

3. Ocena prac wymienionych w pkt. 1 dla uczniow posiadajctcych opinie z publicznej 
lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej 0 dostosowaniu 
wymagan edukacyjnych jest dostosowana do ich mozliwosci indywidualnych. 

4. SzczegOfowe kryteria oceniania poziomu wiadomosci i umiej~tnosci z 
poszczegolnych przedmiotow opracowujct nauczyciele przedmiotowi zgodnie z 
podstawct programowct, 
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Klasyfikacja uczniow. 

§ 46 

1. Klasyfikacja sr6droczna polega na okresowym podsumowaniu osiqgni~c 

edukacyjnych ucznia z zaj~c edukacyjnych , okreSlonych w szkolnym planie 
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - wed~ug skali okreslonej w 
statucie szk~ - sr6drocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i 
sr6drocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja sr6droczna ucznia z uposledzeniem umys~owym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiqgni~c 
edukacyjnych z zaj~c edukacyjnych, okreslonych w szkolnym planie nauczania, z 
uwzgl~dnieniem indywidualnego programu edukacy jnego - terapeutycznego 
opracowanego dla niego na podstawie odr~bnych przepis6w, i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu sr6drocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i 
sr6drocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacj~ sr6drocznC\. przeprowadza si~ raz w ciqgu roku szkolnego pod 
koniec stycznia przed rozpocz~ciem szkolnych ferii zimowych. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szk~ podstawowej polega na 
podsumowaniu osiqgni~c edukacyjnych z zaj~c edukacyjnych i zachowania ucznia, 
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zaj~c edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z uposledzeniem umys~owym w stopniu umiarkowanym 
i znacznym w klasach I-III szk~ podstawowej polega na podsumowaniu jego 
osiqgni~c edukacyjnych z zaj~c edukacyjnych , okreSlonych w szkolnym planie 
nauczania, z uwzgl~dnieniem indywidualnego programu edukacyjno 
terapeutycznego i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj~c edukacyjnych i ocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Klasyfikacja roczna, poczC\.wszy od IV klasy szk~ podstawowej , polega na 
podsumowaniu osiqgni~c edukacyjnych ucznia z zaj~c edukacyjnych, okreslonych 
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Klasyfikacja ucznia z uposledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
poczC\.wszy od klasy IV szk~ podstawowej, polega na podsumowaniu jego 
osiqgni~c edukacyjnych z zaj~c edukacyjnych , okreslonych w szkolnym planie 
nauczania, z uwzgl~dnieniem indywidualnego programu edukacyjno 
terapeutycznego i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
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8. Najpozniej mleSlctc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
nauczyciele majct obowictzek poinformowac ucznia, a wychowawca rodzicow 0 

przewidywanej dla ucznia srodrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej lub 
nagannym zachowaniu. Rodzice potwierdzajct informacj~ no odpowiednim druku. 
W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka 
informac je naleiY przes~ac niezw!oczoje paezig W f gcmje pisemnej !i stpro 
poleconym z piecz~cict szkoly. 

9. Miesictc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 
majct obowiq,zek poinformowac ucznia 0 przewidywanych dla niego srodrocznych 
lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczegolnych zaj~c edukacyjnych , a 
wychowawca klasy 0 przewidywanej srodrocznej lub rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Srodroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wpisywane Sct do dziennika przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej w terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoly. 

§ 47 

1. Srodroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowictzkowych zaj~c edukacyjnych 
ustalajct nauczyciele prowadzctcy poszczegolne obowictzkowe zaj~cia edukacyjne, 
a srodrocznct i rocznct ocen~ klasyfikacyjnct zachowania - wychowawca klasy po 
zasi~gni~ciu opinii nauczycieli, uczniow danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Srodroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj~c edukacyjnych 
ustalajct nauczyciele prowadzctcy poszczegolne zaj~cia dodatkowe. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zaj~c edukacyjnych nie ma wplywu no promocj~ do 
klasy programowo wyiszej ani no ukonczenie szkoly. 

§ 48 

1. Oceny bieictce oraz srodroczne i roczne w klasach IV-VI ustala si~ w stopniach 
wediug nast~pujctcej skali: 
1) stopien celujctcy - 6, 
2) stopien bardzo dobry - 5, 
3) stopien dobry - 4, 
4) stopien dostateczny - 3, 
5) stopien dopuszczajctcy - 2, 
6) stopien niedostateczny -1 

2. W ocenianiu bieictcym moina stosowac znaki pomocnicze ,,+" i ,,- ". 
3. Ocenianie bieictce z zaj~c edukacyjnych ma no celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji 0 jego osiqgni~ciach edukacyjnych 
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pomagajetcych w uczeniu si~, poprzez wskazanie, co uczer'i robi dobrze, co i jak 
wymaga poprawy oraz jak dalej powinien si~ uczyc. 

4. W klasach I-III szkoty podstawowej oceny bieietce ksztaitujet si~ wedfug 
nast~pujetcej skali: 1,2,3,4,5,6, zas ocena roczna jest ocenetopisowq, 

5. Oceny bieietce oraz srodroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj~c 

edukac 'n ch dla uczniow u osledzeniem um Sf ow m w sto niu umiarkowan m 
lub znacznym setocenami opisowymi. 

6. W klasach IV-VI srodroczne i roczne oceny ustala si~ wedfug skali przyj~tej w 
ust.1. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zaj~c edukacyjnych nie majet wpfywu na ocen~ 

klasyfikacyjnet zachowania. 

§ 49 

1. Uczer'i moie otrzymac z obowietzkowych lub dodatkowych zaj~c edukacy jnych 
wyiszetod przewidywanej ocen~ rocznq, jeieli: 
1) zgfosi nauczycielowi prowadzetcemu dane zaj~cia edukacyjne ch~c poprawy tej 

oceny w okresie nie dfuiszym nii 3 dni od otrzymania informacji 0 

przewidywanej ocenie rocznej, 
2) wykona okreSlone przez nauczyciela zadania niezb~dne do otrzymania 

wyiszej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie pozniej nii 3 
dni przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej. 

2. Procedura okreSlona w ust. 1 moze miec form~ pisemnet w postaci kontraktu 
mi~dzy nauczycielem i uczniem oraz rodzicami (prawnymi opiekunami). 

3. Niedotrzymanie przez ucznia warunkow okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2 powoduje 
ustalenie oceny rocznej takiej, jak przewidywana. 

§ 50 

1. W klasach I-III szkoty podstawowej srodroczne i roczne oceny zachowania Set 
ocenami opisowymi. 

2. Srodrocznet i rocznet ocen~ klasyfikacyjnet zachowania, pOCZetwszy od 
szkoty podstawowej, ustala si~ wedfug nast~pujetcej skali: 

klasy IV 

1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 
3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
6) naganne. 

3. Srodroczne I 

uposledzeniem 
opisowymi. 

roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla 
umysfowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

uczniow z 
Set ocenami 

4. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u ktorego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naleiy uwzgl~dnic wpfyw stwierdzonych 

47 



, , 

zaburzen lub odchylen na jego zachowanie na podstawie orzeczenia 0 potrzebie 
ksztakenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 
poradni psychologiczno pedagogicznej , w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wplywu na: 
1) 8681'1)' hlesyfi l(QG),jR9 iiE ilQj~G 'Hi~wkQ'·;'jR)"k.; 

2) promocj~ do klasy programowo wyiszej lub ukonczenie szkoly. 

§ 51 

1. Uczen moie uzyskae wyiszct od przewidywanej rocznct ocen~ klasyfikacyjnct 
zachowania, jeieli: 
1) zg{osi wychowawcy ch~e poprawy tej oceny w okresie nie dfuiszym nii 3 dni 

od otrzymania informacji 0 przewidywanej ocenie rocznej , 
2) spemi do posiedzenia rady pedagogicznej wszystkie wymogi na ocen~ wyiszq, 

2. Procedura okreslona w ust. 1 moie miee form~ pisemnct w postaci kontraktu 
mi~dzy wychowawcct i uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

3. Niedotrzymanie przez ucznia warunkaw okreslonych w ust.1 powoduje ustalenie 
oceny rocznej zachowania takiej, jak przewidywana. 

4. Ust~p 1 nie odnosi si~ do uczniaw, ktarzy wielokrotnie w raictcy sposab 
naruszajct Statut i obowictzki ucznia. Za raictce uchybienia uwaia si~: 
1) fafszowanie dokumentaw szkolnych (usprawiedliwien , ocen), 
2) celowe niszczenie i kradziei mienia szkolnego lub prywatnego , 
3) chuliganstwo - wszczynanie bajek, awantur , wulgarne sfownictwo , wytudzanie 

pieni~dzy , psychiczne i fizyczne zn~canie si~ nad innymi, 
4) palenie papierosaw, spoiywanie napojaw alkoholowych, 
5) posiadanie, handel i uiywanie srodkaw odurzajctcych (narkotykaw), 
6) zniewaianie innych uczniaw, ich rodzicaw, grona pedagogicznego lub innych 

pracownikaw szkoly. 

§ 52 

1. Jeieli w wyniku klasyfikacji sradrocznej stwierdzono, ie poziom osiqgni~e 

edukacyjnych ucznia uniemoiliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyiszej , szkota, w miar~ moiliwosci stwarza uczniowi szans~ 

uzupemienia brakaw. 

Egzamin klasyfikacy jny. 
§ 53 

1. Uczen noie nie bye klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zaJ~c 

edukacyjnych , jeieli brak jest podstaw do ustalenia sradrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecnosci ucznia na zaj~ciach edukacyjnych 
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przekraczajctcej potow~ czasu przeznaczonego na te zaJ~cla w okresie lub 
semestrze, za ktory przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczen niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnosci mote zdawac 
egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczen nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecnosci mote 
ZQg"'QC g9i1Q~iR hlaEi)'fi l ~86.,.jRY AS wAieseh I'eeh!!ieeh l!!a l!!goeq i ad r 
pedagogicznej. 

4. Jeteli w wyniku klasyfikacji srodrocznej , stwierdzono , te poziom osiqgnl~c 

edukacyjnych ucznia uniemotliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wytszej, szkota umotliwia uczniowi uzupemienie brakow. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje rowniet uczen: 
1) realizujctcy, na podstawie odr~bnych przepisow, indywidualny tok nauki , 
2) spemiajctcy obowictzek szkolny lub obowictzek nauki poza szkotq, 

6. Uczen spemiajctcy obowiQ.Zek szkolny lub obowiQ.Zek nauki poza szkotct uzyskuje 
roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminow klasyfikacyjnych 
z zakresu cz~sci podstawy programowej obowictzujctcej na danym etapie 
edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoty. Egzaminy 
klasyfikacyjne Sct przeprowadzane przez szkot~, ktorej dyrektor zezwolit na 
spemianie obowictzku szkolnego lub obowictzku nauki poza szkotq, 
Uczniowi takiemu nie ustala si~ oceny zachowania. 

7. Dla ucznia spemiajctcego obowictzek szkolny lub obowiQ.Zek nauki poza szkotct nie 
przeprowadza si~ egzaminow klasyfikacyjnych z: 

1) obowictzkowych zaj~c edukacyjnych: plastyki , muzyki , zaj~c artystycznych , 
zaj~c technicznych i wychowania fizycznego 

2) dodatkowych zaj~c edukacyjnych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki , muzyki , zaj~c technicznych , zaj~c 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form~ zadan 
praktycznych. 

9. Z pozostatych zaj~c edukacyjnych egzamin klasyfikacyjny ma form~ pisemnct i 
ustnq, 

10. Prosb~ 0 wyznaczenie egzaminu sktada si~ na pismie do dyrektora szkoty nie 
pozniej nit na tydzien przed zakonczeniem zaj~c dydaktyczno - wychowawczych 
w danym semestrze lub roku szkolnym. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego srodrocznego wyznacza dyrektor szkoty w 
ostatnim tygodniu ferii zimowych . Egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza 
si~ nie pozniej nit w dniu poprzedzajctcym dzien zakonczenia rocznych zaj~c 
dydaktyczno - wychowawczych . Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si~ 
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

12. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego rocznego uzgadnia si~ z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami) najpozniej w ostatnim tygodniu zaj~c 
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dydaktyczno - wychowawczych roku szkolnego , a srodrocznego - w ostatnim 
tygodniu przed feriami zimowymi. 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powotana przez dyrektora 
szkoty. 

14. W sktad komisji egzaminacyjnej dla ucznia, ktory spemia obowictzek 

1) dyrektor szkoty lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoty - jako 
przewodniczctcy komisji, 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowictzkowych zaj~e edukacyjnych , z ktorych 
przeprowadzany jest egzamin. 

15. W sktad komisji egzaminacyjnej dla ucznia, ktory zdaje egzamin 
klasyfikacyjny z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci 
wchodzct: 

1) nauczyciel prowadzctcy dane zaj~cia edukacyjne - jako przewodniczctcy 
komisji, 

2) nauczyciel prowadzctcy takie same lub pokrewne zaj~cia edukacyjne. 

16. W czasie egzaminu klasyfikacy jnego mogct bye obecni - w charakterze 
obserwatorow - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

17. Przewodniczctcy komisji egzaminacyjnej dla ucznia, ktory spemia obowiq.zek 
szkolny lub obowictzek nauki poza szkotct ustala z uczniem oraz z jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami) Iiczb~ zaj~e edukacyjnych , z ktorych uczen moze zdawae 
egzaminy w czasie jednego dnia. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporzctdza si~ protok6t 
zawierajctcy w szczegolnosci: 
1) nazw~ zaj~e edukacyjnych , 
2) imiona i nazwiska osob wchodzctcych w sktad komisji , 
3) term in egzaminu klasyfikacyjnego, 
4) imi~ i nazwisko ucznia, 
5) zadania egzaminacyjne, 
6) ustalonct ocen~ klasyfikacy jnct 

19. Do protokotu dotctcza si~ odpowiednio pisemne prace ucznia, zwi~ztct informacj~ 
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi~ztct informacj~ 0 wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. Protok6t stanowi zafctcznik do arkusza ocen ucznia. 

20. Uczen, ktory z przyczyn usprawiedliwionych nie przystqpit do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, moze przystqpie do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoty w uzgodnieniu z 
uczniem i jego rodzicami .. 

21. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z 
wyjcttkiem, kiedy uczen przystqpi do egzaminu poprawkowego i otrzyma innct 
ocen~ lub gdy ocena klasyfikacy jna zostanie ustalona niezgodnie przepisami 
dotyczctcymi trybu ustalenia tej oceny. 
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22. W przypadku nieklasyfikowania ueznia z obowictzkowyeh lub dodatkowyeh 
zaj~c edukaeyjnyeh w dokumentaeji przebiegu nauezania zamiast oeeny 
klasyfikaeyjnej wpisuje si~ "nieklasyfikowany" alba "nieklasyfikowana". 

§ 54 

1. Uezen lub jego rodziee (prawni opiekunowie) mogct zglosic zastrzezenia do 
dyrektora szk~, jezeli uznajCl ze roezna oeena klasyfikaeyjna z zaj~c 

edukaeyjnyeh lub roezna oeena klasyfikaeyjna zaehowania zostafa ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyezcteymi trybu ustalenia tej oeeny. 

2. Zastrzezenia sktada si~ pisemnie do dyrektora szk~ w terminie od dnia 
ustalenia roeznej oeeny klasyfikaeyjnej z zaj~c edukaeyjnyeh lub roeznej oeeny 
klasyfikaeyjnej zaehowania, nie pMniej jednak niz w terminie 2 dni roboezyeh 
od dnia zakonezenia roeznyeh zaj~c dydaktyezno - wyehowawezyeh. 

3. W przypadku stwierdzenia, ze roezna oeena klasyfikaeyjna z zaj~c 

edukaeyjnyeh lub roezna oeena klasyfikaeyjna zaehowania zostafa ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyezcteymi trybu ustalania tej oeeny, dyrektor 
szk~ poworuje komisj~ , kt6ra: 
1) w przypadku roeznej oeeny klasyfikaeyjnej z zaj~c edukaeyjnyeh -

przeprowadza sprawdzian wiadomosei i umiej~tnosci ueznia oraz ustala 
roeznct oeen~ klasyfikaey jnct z danyeh zaj~c edukaey jnyeh , 

2) w przypadku roeznej oeeny klasyfikaeyjnej zaehowania - ustala roeznct oeen~ 
klasyfikaeyjnct zaehowania . 

4. Termin sprawdzianu, 0 kt6rym mowa w ust.3 pkt 1 przeprowadza si~ nie p6zniej 
niz w terminie 5 dni od dnia zgloszenia zastrzezen , 0 kt6ryeh mowa w ust. 1. 
Termin sprawdzianu uzgadnia si~ z uezniem i jego rodzieami (prawnymi 
opiekunami). 

5. Ustalenie roeznej oeeny klasyfikaeyjnej zaehowania, 0 kt6rej mowa w ust. 3 pkt 
2 odbywa si~ w terminie 5 dni od dnia zgloszenia zastrzezen. Oeena ustalona 
jest w drodze glosowania zwyktct wi~kszoscict glos6w. W przypadku r6wnej liezby 
glos6w deeyduje glos przewodniezcteego komisji. 

6. Sprawdzian wiadomosei i umiej~tnosei ueznia , 0 kt6rym mowa w ust. 3 pkt 1 
przeprowadza si~ w formie pisemnej i ustnej . 

7 . Sprawdzian wiadomosei i umiej~tnosei , 0 kt6rym mowa w ust. 3 pkt 1, z plastyki , 
muzyki , zaj~c teehnieznyeh , zaj~c komputerowyeh i wyehowania fizyeznego ma 
przede wszystkim form~ zadan praktyeznyeh. 

8. W sktad komisji wehodzct: 
1) w przypadku roeznej oeeny klasyfikaeyjnej z zaj~c edukaeyjnyeh: 

a) dyrektor lub nauezyeiel wyznaezony przez dyrektora szk~ - jako 
przewodniezctey komisji , 

b) nauezyeiel prowadzctey dane zaj~cia edukaeyjne, 
e) nauezyeiel prowadzctey takie same lub pokrewne zaj~cia edukaeyjne. 

2) w przypadku roeznej oeeny klasyfikaeyjnej zaehowania: 
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a) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoiy - jako 
przewodniczC\.cy komisji, 

b) wychowawca oddziafu, 
c) wskazany przez dyrektora szkoiy nauczyciel prowadzC\.cy zaJ~cla 

edukacyjne 
w doneJ k10sie 

d) nauczyciel prowadzC\.cy zaj~cia edukacyjne w danym oddziale 
e) pedagog, jeieli jest zatrudniony w szkole 
f) psycho log, jeieli jest zatrudniony w szkole, 
g) przedstawiciel samorzC\.du szkolnego, 
h) przedstawiciel rady rodzicow. 

9. Nauczyciel, 0 ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b moie bye zwolniony z udziafu w 
pracy komisji na wfasnC\. prosb~ lub w innych, szczegolnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoiy powofuje w skfad komisji 
innego nauczyciela prowadzC\.cego takie same zaj~cia edukacyjne, z tym, ie 
powofanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast~puje w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoiy. 

10. Ustalona przez komisj~ roczna ocena klasyfikacyjna z zaj~e edukacyjnych 
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moie bye niisza od ustalonej 
wczesniej oceny. Dcena ustalona przez komisj~ jest ostateczna, z wy jC\.tkiem 
negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, 0 ktorej mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 44zb Ustawy 0 systemie oswiaty z dnia 7 wrzeSnia 
1991 roku, Z zaj~e edukacyjnych, ktora moie bye zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeieniem art. 44m ust. 1 w/w ustawy 

11. Z prac komisji sporzC\.dza si~ protok6f zawierajC\.cy w szczegolnosci: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj~e edukacyjnych: 

a) nazw~ zaj~e edukacy jnych, z ktorych bYf przeprowadzany sprawdzian, 
b) imiona i nazwiska osob wchodzC\.cych w skfad komisji, 
c) term in sprawdzianu wiadomosci i umiej~tnosci, 
d) imi~ i nazwisko ucznia, 
e) zadania sprawdzajC\.ce, 
f) ustalonC\. ocen~ klasyfikacyjnq, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) imiona i nazwiska osob wchodzC\.cych w skfad komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) imi~ i nazwisko ucznia, 
d) wynik gfosowania, 
e) ustalonC\. ocen~ klasyfikacyjnC\. zachowania z uzasadnieniem. 

Protok6fy stanowiC\. zafC\.cznik do arkusza ocen ucznia. 
12. Do protokofu, 0 ktorym mowa w ust.l1 pkt 1 dofC\.cza si~ pisemne prace 

ucznia, ZWi~ZfC\. informacj~ 0 ustnych odpowiedziach ucznia i ZWi~ZfC\. informacj~ 
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

13. Uczen, ktory z przyczyn usprawiedliwionych nie przystqpif do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie, moie przystqpie do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoiy w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
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14. Przepisy ust . 1 - 13 stosuje si~ odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zaj~c edukacyjnych uzyskanej wyniku egzaminu poprawkowego , 
z tym , ie term in do zgfoszenia zastrzeien wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisj~ jest 
ostateczna. 

Egzamin poprawkowy. 

§ 55 

1 .Poczc<.wszy od klasy czwartej szkoiy podstawowej , uczen , ktory w wyniku 
klasyfikacji rocznej uzyskat ocen~ niedostatecznc<. z jednych lub dwoch 
obowic<.zkowych zaj~e edukacy jnych , moie zdawac egzamin poprawkowy z tych 
zaj~c. 

2. a przeprowadzenie egzaminu poprawkowego rodzice ucznia sk~adajc<. wniosek w 
formie pisemnej do Dyrektora Szkoiy, uzasadniajc<.c swc<. prosb~ . 

3. Egzamin poprawkowy sk~ada si~ z cz~sci pisemnej oraz cz~sci ustnej , z 
wyjc<.tkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zaj~e artystycznych, zaj~e 

technicznych , zaj~e komputerowych oraz wychowania fizycznego , z ktorych 
egzamin ma przede wszystkim form~ zadan praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoiy do dnia zakonczenia 
rocznych zaj~e dydaktyczno - wychowawczych. 

5. Egzamin oprawkowy przeprowadza komisja powatana przez dyrektora szkoiy. W 
sk~ad komisji wchodzc<.: 
1) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoiy - jako 

przewodniczc<.cy komisji , 
2) nauczyciel prowadzc<.cy dane zaj~cia edukacyjne, 
3) nauczyciel prowadzc<.cy takie same lub pokrewne zaj~cia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, 0 ktorym mowa w ust. 5 pkt. 2moie bye zwolniony z udziatu w pracy 
komisji na w~asnc<. prosb~ lub innych , szczegolnie uzasadnionych przypadkach. W 
takim przypadku dyrektor szkoiy powatuje w sk~ad komisji innego nauczyciela 
prowadzc<.cego takie same zaj~cia edukacyjne, z tym , ie powatanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole nast~puje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoiy. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzc<.dza si~ protok~ 

zawierajc<.cy w szczegolnosci: 
1) nazw~ zaj~c edukacyjnych , z ktorych by~ przeprowadzony egzamin, 
2) imiona i nazwiska osob wchodzc<.cych w sk~ad komisji , 
3) termin egzaminu poprawkowego , 
4) imi~ i nazwisko ucznia, 
5) zadania egzaminacyjne, 
6) ustalonc<.ocen~ klasyfikacyjnq, 
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8. Do protokc*u dc*Q.cza si~ pisemne prace ucznia, zwi~ztQ. informacj~ 0 ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwi~zta informacj~ 0 wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protok6f stanowi zclQ.cznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczen, ktory z przyczyn usprawiedliwionych nie przystqpit do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, moie przystqpic do niego w dodatkowym 
ter inie w znaczon m rZez d rektora szk nie oinie ' nii do konca wrzesnia. 

10. Uczen, ktory nie zdc* egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyiszej i powtarza klas~ . 

11. Uwzgl~dniajQ.c moiliwosci edukacyjne ucznia szkoty podstawowej , Rada 
Pedagogiczna moie jeden raz w ciqgu danego etapu edukacy jnego promowac do 
klasy programowo wyiszej ucznia, ktory nie zdcl egzaminu poprawkowego z 
jednych obowiQ.Zkowych zaj~c edukacyjnych, pod warunkiem, ie te obowiQ.zkowe 
zaj~cia edukacyjne SQ., zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w 
klasie programowo wyiszej. 

Promowanie ucznia . 

§ 56 

1. Uczen klasy I-III szkoty podstawowej otrzymuje w kaidym roku szkolnym 
promocj~ do klasy programowo wyiszej. 

2. W wyjQ.tkowych przypadkach , uzasadnionych poziomem rozwoju i osiqgnl~c 
ucznia w danym roku szkolnym lub stan em zdrowia, rada pedagogiczna moie 
postanowic 0 powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoty podstawowej, na 
wniosek wychowawcy oddziclu po zasi~gni~ciu opinii rodzicow (prawnych 
opiekunow) ucznia lub na wniosek rodzicow ucznia po zasi~gni~ciu opinii 
wychowawcy klasy 

3. Na wniosek rodzicow ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziaru albo na 
wniosek wychowawcy oddziaru i po uzyskaniu zgody rodzicow ucznia rada 
pedagogiczna moie postanowic promowaniu ucznia klasy I i II szkoty 
podstawowej do klasy programowo wyiszej rowniei w ciqgu roku szkolnego , 
jeieli poziom rozwoju i osiqgni~c ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treSci nauczania przewidzianych w programie nauczania dwoch klas. 

4. PoczQ.wszy od klasy IV szkoty podstawowej , uczen otrzymuje promocj~ do klasy 
programowo wyiszej , jeieli ze wszystkich obowiQ.Zkowych zaj~c edukacyjnych 
uzyskcl roczne oceny klasyfikacyjne wyisze od oceny niedostatecznej, z 
zastrzeieniem § 55 ust. 11 dziclu "Egzamin poprawkowy". 

5. PoczQ.wszy od klasy IV szkoty podstawowej , uczen, ktory w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskcl z obowiQ.zkowych zaj~c edukacyjnych sredniQ. ocen, co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrQ. rocznQ. ocen~ klasyfikacyjnQ. zachowania, 
otrzymuje promocj~ do klasy programowo wyiszej z wyroinieniem. 
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6. Uczniowi , ktory UCZ~SZCZaf na dodatkowe zaj~cia edukacyjne lub religi~ albo 
etyk~ , do sredniej ocen , 0 ktorej mowa w ust. 5, wlicza si~ takze roczne oceny 
uzyskane z tych zaj~c . 

7. Ucznia z uposledzeniem umysfowym w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje 
si~ do klasy programowo wyzszej , uwzgl~dniajq,c ustalenia zawarte w 
jndywid!!oloym pcogcomie ed"kgcyjog - tergpeytycznym 

8. Uczen, ktory nie Spemif warunkow okreslonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji 
do klasy programowo wyzszej i powtarza klas~, z zastrzezeniem § 55 ust. 11 
dziafu "Egzamin poprawkowy". 

Przedtuzenie etapu edukacyjnego. 

§ 57 

1. Dla uczniow niepemosprawnych mozna przedfuzyc okres nauki na kazdym etapie 
edukacyjnym 0 jeden rok, zwi~kszajq,c proporcjonalnie wymiar godzin 
obowiq,zkowych zaj~c edukacy jnych. 

2. Decyzj~ 0 przedfuzeniu okresu nauki uczniowi niepemosprawnemu podejmuje 
Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zesporu, ktorego zadaniem 
jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno -
pedagogicznej oraz zgody rodzicow ucznia. 

3. Decyzj~ podejmuje si~ nie p6Zniej nit do konca lutego danego roku szkolnego 
odpowiednio w klasie III i VI. 

Ukonczenie szkoty. 

§ 58 

1. Uczen koriczy SZkof~ podstawowq: 
1) jezeli w wyniku klasyfikacji koricowej otrzymaf ze wszystkich obowiq,zkowych 

zaj~c edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne wyzsze od oceny 
niedostatecznej. 

2) przystctPif do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej, z wyjq,tkiem: 
a) ucznia posiadajq,cego orzeczenie 0 potrzebie ksztafcenia specjalnego dla 

uczniow z uposledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
b) laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej , organizowanej z zakresu 

jednego z przedmiotow obj~tych sprawdzianem, 
c) ucznia zwolnionego przez dyrektora okr~gowej komisji egzaminacyjnej. 

2. Uczeri konczy SZkof~ podstawowq, z wyroznieniem, jezeli w wyniku klasyfikacji 
koricowej uzyskaf z obowiq;zkowych zaj~c edukacyjnych sredniq, koricowych ocen 
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klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrctkoncowctocen~ 
klasyfikacy jnct zachowania. 

3. Uczniowi , ktory UCZ~SZCZaf na dodatkowe zaj~cia edukacyjne lub religi~ albo 
etyk~ , do sredniej ocen , 0 ktorej mowa w ust. 2, wlicza si~ takie koncowe oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z tych zaj~c 

2 0 'Ikm?CZen;" szkoql pCZDZ ,,(ZO in posiodoJoceQO oczeclen je Q pgtrzeb je 

ksztafcenia specjalnego ze wzgl~du na uposledzenie w stopniu umiarkowanym i 
znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzgl~dniajctc ustalenia zawarte w 
indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym. 

ROZDZIAt 7 

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej. 

§ 59 

1. W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiej~tnosci , 

ustalonych w podstawie programowej ksztafcenia ogolnego , sprawdzajctcy, 
w jakim stopniu uczen spemia te wymagania. 

2. Sprawdzian przeprowadza si~ w kwietniu , w terminie ustalonym przez dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w terminie dodatkowym, wyznaczonym 
w czerwcu. 

3. Sprawdzian sktada si~ z dwoch cz~sci i obejmie: 
1) w cz~sci pierwszej - wiadomosci i umiej~tnosci z j~zyka polskiego oraz z 

matematyki , w tym wykorzystanie wiadomosci i umiej~tnosci z tych 
przedmiotow w zadaniach osadzonych w kontekscie historycznym lub 
przyrodniczym: 

2) w cz~sci drugiej - wiadomosci i umiej~tnosci z j~zyka obcego nowoiytnego, 
nauczonego w szkole w ramach zaj~c obowiq.zkowych: 

4. W przypadku , gdy w szkole uczy si~ wi~cej nii jednego j~zyka obcego 
nowoiytnego w ramach obowictzkowych zaj~c edukacyjnych , to do 30 wrzesnia 
roku szkolnego , w ktorym jest przeprowadzany sprawdzian rodzice ucznia 
sktadajct Dyrektorowi pisemnct deklaracj~ wskazujctc j~zyk obcy nowoiytny, z 
ktorego uczen przystqpi do cz~sci drugiej sprawdzianu. 

5. Rodzice ucznia mogct ztoiyc Dyrektorowi Szkoty pisemnct informacj~ 0 zmianie 
j~zyka obcego nowoiytnego wskazanego w deklaracji nie pozniej nii na 3 
miesictce przed terminem sprawdzianu. 
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6. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 
1) cz~se pierwsza - 80 minut, 
2) cz~se druga - 45 minut. 

7 .za organizacj~ i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczetcy 
szkolnego zesp~u egzaminacyjnego, ktorym jest Dyrektor Szk~. 

8 Dyrektor 5zkoty do przepcgwgdzenjo sprgwdzjony PQwoty je zespotv nadzoru jgce 

przebieg sprawdzianu. 
9. Zadania przewodniczetcego zesp~u egzaminacyjnego oraz zadania zesp~u 

nadzorujetcego okreSla Rozporzetdzenia w sprawie szczegci+owych warunkow i 
sposobu przeprowadzania sprawdzianu , egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego. 

10. W sktad zesp~u nadzorujetcego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli , z tym 
i:e co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w ktorej jest 
przeprowadzany sprawdzian; nauczyciel ten pemi funkcj~ przewodniczetcego 
zesp~u , drugi nauczyciel zatrudniony w innej szkole. 

11. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje pow~any w sktad zesp~u 

nadzorujetcego w porozumieniu z dyrektorem szk~ , w ktorej jest zatrudniony. 
12. Jei:eli w sali egzaminacyjnej jest wi~cej nii: 25 uczniow, liczb~ cztonkow 
zesp~ nadzorujetcego zwi~ksza si~ 0 jednego nauczyciela na kai:dych kolejnych 
20 uczniow. 

13. Uczniowie ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu si~ majet prawo 
przystctPie do sprawdzianu w warunkach formie dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie 
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej , albo niepublicznej poradni psychologiczno
pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

14. Opinia taka powinna bye wydana przez poradni~ nie pOiniej nii: do konca 
wrzesnia roku szkolnego , w ktorym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, i:e 
nie wczesniej nii: po ukonczeniu klasy III szk~ podstawowej. Opini~ tet nalei:y 
dostarczye do Dyrektora Szk~ do dnia 15 pazdziernika roku szkolnego , w 
ktorym uczen przyst~puje do sprawdzianu. 

15. W szczegolnych przypadkach wynikajetcych ze stanu zdrowia lub 
niepemosprawnosci ucznia, za zgodet dyrektora okr~gowej komisji 
egzaminacyjnej , sprawdzian mOi:e bye przeprowadzony w innym miejscu nii: 
szk~a . 

16. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 15, sktada do dyrektora okr~gowej komisji 
egzaminacyjnej dyrektor szk~ w porozumieniu z rodzicami ucznia, nie pozniej 
nii: na 3 miesietce przed terminem sprawdzianu. 

17. Zaswiadczenie 0 stanie zdrowia przedktada si~ dyrektorowi szk~ nie 
pozniej nii: do 15 pazdziernika roku szkolnego , w ktorym uczen przyst~puje do 
sprawdzianu. 

18. Rada Pedagogiczna, sposrod moi:liwych sposobow dostosowania warunkow i 
form przeprowadzenia sprawdzianu, wymienionych w komunikacie dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , wskazuje sposob lub sposoby dostosowania 
warunk6w lub formy przeprowadzenia sprawdzianu. 
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19. Dyrektor Szkoty lub upowazniony przez niego nauczyciel , do dnia 20 
listopada roku szkolnego , w ktorym uczen zamierza przystqpie do sprawdzianu, 
informuje na pismie rodzicow ucznia 0 wskazanych przez rad~ pedagogicznq, 
sposobach dostosowania warunkow i formy przeprowadzania sprawdzianu. 

20. Dyrektor szkoty, na podstawie zfozonych deklaracji i informacji sporzq,dza 
wykoz ! !C7n jOw przys+ep' Ugcych dg s prgwdz jgou i przekazy je go 

w postaci elektronicznej dyrektorowi okr~gowej komisji egzaminacyjnej 
w terminie okreslonym przez dyrektora tej komisji , nie pozniej niz do dnia 30 
listopada roku szkolnego , w ktorym jest przeprowadzany sprawdzian. 

21. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiq,zku przystqpienia do odpowiedniej 
cz~sci sprawdzianu w zaswiadczeniu 0 szczeg6towych wynikach sprawdzianu 
wpisuje si~ odpowiednio "zwolniony: albo "zwolniona". Zwolniony z obowiq,zku 
przystqpienia do sprawdzianu lub jego cz~sci jest: 

1) uczen posiadajq,cy orzeczenie 0 potrzebie ksztatcenia specjalnego wydane ze 
wzgl~du na niepemosprawnose intelektualnq, w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym lub niepemosprawnosci sprz~zone, gdy jednq, z niepemosprawnosci 
jest niepemosprawnose intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

2) uczen zwolniony przez dyrektora okr~gowej komisji egzaminacyjnej w 
zwiq,zku ze szczegolnymi przypadkami losowymi zdrowotnymi, 
uniemozliwiajq,cymi przystqpienie do sprawdzianu lub jego cz~sci; 

22. Laureaci i finalisci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursow 
przedmiotowych na szczeblu wojewodzkim lub ponadwojewodzkim z zakresu 
jednego z grupy przedmiot6w obj~tych sprawdzianem, sq, zwolnieni z 
odpowiedniej cz~sci sprawdzianu na podstawie zaswiadczenia stwierdzajq,cego 
uzyskanie tytutu laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest 
rownoznaczne z uzyskaniem z danej cz~sci sprawdzianu najwyzszego wyniku. 

23. W przypadku UCZnlOW ze specyficznymi trudnosciami, chorych 
niesprawnych ruchowo czas trwania kazdej cz~sci sprawdzianu moze bye 
przedtuzony, zgodnie z wytycznymi okreSlonymi przez dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej w szczeg6towej informacji. 

24. Wyniki sprawdzianu sq, wyrazane w procentach i obejmujq,: 
1) wynik z cz~sci pierwszej , z wyszczegolnieniem wyniku z j~zyka polski ego 

wyniku z matematyki; 
2) wynik z cz~sci drugiej. 

25. Sprawdzian rozpoczyna si~ z chwilq, zapisania w widocznym miejscu przez 
Przewodniczq,cego Zespotu Nadzorujq,cego czasu rozpocz~cia i zakonczenia 
pracy. 

26. Do czasu trwania sprawdzianu nie wlicza si~ czasu przeznaczonego na 
sprawdzenie przez ucznia poprawnosci przeniesienia odpowiedzi na kart~ 

odpowiedzi . 
27. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczae sal i. W 

szczegolnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczq,cy Zespotu Nadzorujq,cego 
moze zezwolie uczniowl na opuszczenie sali , wykluczajq,c mozliwose 
kontaktowania si~ ucznia z innymi osobami , z wyjq,tkiem osob udzielajq,cych 
pomocy medycznej. 
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28. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela si~ zadnych wyjasnien 
dotyczQ.cych zadan egzaminacy jnych ani ich nie komentuje. 

29. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogQ. przebywac 
wytQ.cznie uczniowie, PrzewodniczQ.cy Zespotu Egzaminacyjnego, cztonkowie 
zespotu nadzorujQ.cego oraz obserwatorzy. 

30 \61 GZQSie tClNo ojo sprowd z jo O! ! kOZdy ''':7&0 prOCl I je przy osobnym stoliku. 
31. Do sali , w ktorej jest przeprowadzany sprawdzian, nie mozna wnosic 

zadnych urzQ.dzen telekomunikacyjnych ani korzystac z nich w tej sali. 
32 Uczen, ktory jest chory, w czasie trwania sprawdzianu , moze korzystac ze 

sprz~tu medycznego i lekow koniecznych ze wzgl~du na chorob~ . 

33. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiQ.zywania zadan przez 
ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej urzQ.dzenia 
telekomunikacyjnego, materiotow lub przyborow pomocniczych niewymienionych 
w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub jezeli uczen 
zaktOca prawidtowy przebieg sprawdzianu w sposob utrudniajQ.cy prac~ 

pozostatym uczniom, PrzewodniczQ.cy Szkolnego Zespotu Egzaminacyjnego 
przerywa i uniewaznia sprawdzian tego ucznia. Informacj~ 0 przerwaniu i 
uniewaznieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza si~ w protokole. 

34. W powyzszym przypadku uczen otrzymuje z danej cz~sci sprawdzianu 
wynik O'}'o. 

35. Uczen, ktory z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystqpit do 
sprawdzianu w ustalonym terminie przyst~puje do niego w dodatkowym terminie 
ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacy jnej. 

36. W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczen nie moze 
przystqpic do sprawdzianu w terminie dodatkowym dyrektor okr~gowej komisji 
egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoty (w porozumieniu 
z rodzicami ucznia) moze zwolnic ucznia z obowiQ.zku przystqpienia do 
sprawdzianu lub danej cz~sci sprawdzianu. 

37. W pozostotych przypadkach , gdy uczen nie przystqpi do sprawdzianu (Iub 
danej cz~sci sprawdzianu) w dodatkowym terminie, powtarza ostatniQ. klas~ oraz 
przyst~puje do sprawdzianu w nast~pnym roku szkolnym. 

38. Wynik sprawdzianu nie wptywa na ukonczenie szkoty. Wyniku sprawdzianu 
nie odnotowuje si~ na swiadectwie ukonczenia szkoty. 

39. Prac~ egzaminacyjnQ. ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje 
Okr~gowa Komisja Egzaminacyjna przez okres 6 miesi~cy od dnia wydania 
uczniom zaswiadczen 0 szczegcitowych wynikach sprawdzianu. 

40. Wyniki sprawdzianu oraz zaswiadczenia 0 szczegcitowych wynikach 
sprawdzianu dla kazdego ucznia przekazuje do szkoty komisja okr~gowa nie 
poiniej niz na 7 dni przed zakonczeniem zaj~c dydaktyczno - wychowawczych , a 
w przypadkach poiniejszego przystqpienia do sprawdzianu - do 31 sierpnia 
danego roku. 

41. Zaswiadczenie 0 wynikach sprawdzianu Dyrektor Szkoty przekazuje 
uczniowi lub jego rodzicom wraz ze swiadectwem ukonczenia szkoty. 
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ROZDZIAl8 

Obowictzek szkolny i obowiQ.,Zek rocznego przygotowania 

pp;rag,;rk" I l:Ii 9" 

§ 60 

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiq;!Qne odbye roczne przygotowanie 
przedszkolne. 

1a. W przypadku dzieci posiadajetcych orzeczenie 0 potrzebie ksztakenia 
specjalnego wychowaniem przedszkolnym moze bye obj~te dziecko powyzej 7 
lat , nie dtuzej jednak niz do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 
ktorym dziecko konczy 9 lat. Obowietzek szkolny tych dzieci moze bye 
odroczony do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w ktorym dziecko 
konczy 9 lat. 

2. ObowictZek, 0 kt6rym mowa w ust. 1 rozpoczyna si~ z poczettkiem roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 6 lat. W przypadku dziecka, 0 

ktorym mowa w ust. 1a obowictZek ten rozpoczyna si~ z poczettkiem roku 
szkolnego poprzedzajetcego rok szkolny, w ktorym dziecko rozpocznie spemianie 
obowietzku szkolnego 

3. Szkota organizuje oddziaty zerowe umozliwiajetce spemienie obowietzku rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka nalezetcego do obwodu szkoty majet 
obowietzek w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzajetcego realizacj~ 
rocznego przygotowania przedszkolnego zapisae swoje dziecko do oddziatOw 
zerowych . 

5. Do oddziotow zerowych w pierwszej kolejnosci przy jmowane Set dzieci 
zameldowane w obwodzie Szkoty Podstawowej im. J . Wybickiego w Baboszewie. 
W dalszej kolejnosci, jezeli Set wolne miejsca, na wniosek rodzicow (prawnych 
opiekunow) przyjmowane Set dzieci zameldowane poza obwodem szkoty lub 
posiadajetcy zameldowanie tymczasowe. 

6. Obowietzek, 0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 wchodzi w zycie z dniem 1 wrzeSnia 2016 
roku . 
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§ 61 

1. Obowietzek szkolny dziecka rozpoczyna si~ z poczettkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 7 lat oraz trwa do ukonczenia 
glmnazjum, hie enUze] je(jhdJ\ fill do OJ\OfiC2€fiia IB i aka iyciu. 

2. Na wniosek rodzicow nauk~ w szkole podstawowej moze rozpoczetC dziecko , 
ktore w danym roku kalendarzowym konczy 6 lat, jezeli : 
1) korzystafo z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzajetcym 

rok szkolny, w ktorym ma rozpoczetc nauk~ w szkole podstawowej lub 
2) posiada opini~ 0 mozliwosci rozpocz~cia nauki w szkole podstawowej , wydanet 

przez publicznet poradni~ psychologiczno - pedagogicznet albo niepublicznet 
poradni~ psychologiczno - pedagogicznq, 

3. Dziecko, ktore zostafO wczesniej przyj~te do szkaty podstawowej , jest 
zwolnione z obowictzku , 0 ktorym mowa w § 1 ust.1. 

4. Dyrektor szkaty podstawowej , w obwodzie ktorej dziecka mieszka, na wniosek 
rodzicow, odracza rozpocz~cie spemiania przez dziecko obowictzku szkolnego 0 

jeden rok szkolny 
5. Wniosek, 0 ktorym mowa w ust. 4, sktada si~ w roku kalendarzowym, w ktorym 

dziecko konczy 7 lat , nie poiniej niz do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy 
roku szkolnego , w ktorym dziecko ma rozpoczetC spemianie obowietzku szkolnego. 

6. Do wniosku , 0 ktorym mowa w ust . 4, datetcza si~ opini~ , z ktorej wynika 
potrzeba odroczenia spemiania przez dziecko obowietzku szkolnego w danym 
roku szkolnym, wydanet przez publicznet poradni~ psychologiczno - pedagogicznet 
albo niepublicznet poradni~ psychologiczno - pedagogicznq. zafozonet zgodnie z 
art. 82 Ustawy 0 systemie oswiaty z dnia 7 wrzeSnia 1991 roku, zatrudniajetcet 
pracownikow posiadajetcych kwalif ikacje okreSlone dla pracownikow publicznych 
poradni psychologiczno - pedagogicznych. 

7. Dziecko , ktoremu odroczono rozpocz~cie spemiania obowiq,zku szkolnego zgodnie 
z ust. 4, kontynuuje przygotowanie przedszkolne. 

8. W przypadku dzieci posiadajetcych orzeczenie 0 potrzebie ksztafcenia 
specjalnego , rozpocz~cie spemiania obowietzku szkolnego moze byc odroczone 
nie dtuzej niz do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym w ktorym dziecko 
konczy 9 lat. 

9. Dyrektor szkaty podstawowej , w obwodzie ktorej dziecko mieszka, na wniosek 
rodzicow, odracza rozpocz~cie spemiania przez dziecko obowiq,zku szkolnego w 
danym roku szkolnym. 

10. Wniosek, 0 ktorym mowa w ust . 9, sktada si~ w roku kalendarzowym, w 
ktorym dziecko konczy 7 lat. Wniosek mozna ztozyc ponownie w roku 
kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 8 lat. Wniosek sktada si~ nie poiniej 
niz do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego , w ktorym dziecko ma 
rozpoczetC spemianie obowietzku szkolnego. 

11. Do wniosku , 0 ktorym mowa w ust . 9, datetcza si~ orzeczenie 0 potrzebie 
ksztafcenia specjalnego oraz opini~ , z ktorej wynika potrzeba odroczenia 
spemiania przez dziecko obowietzku szkolnego w danym roku szkolnym, wydanet 
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przez publicznQ. poradni~ psychologiczno - pedagogicznQ. albo niepublicznQ. 
poradni~ psychologiczno - pedagogicznq, zatozonQ. zgodnie z art. 82 Ustawy 0 

systemie oswiaty z dnia 7 wrzesnia 1991 roku, zatrudniajQ.cQ. pracownikow 
posiadajQ.cych kwalifikacje okreslone dla pracownikow pUblicznych poradni 
psychologiczno - pedagogicznych. 

12 ~o izk')l), podstO'floW€j If! pie rwszoJ ko!eJooscj Pcz¥d mg wgoe 50 dz jec:i 

zameldowane w obwodzie Szkoly Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie. 
W dalszej kolejnosci , jezeli sQ. wolne miejsca, na wniosek rodzicow (prawnych 
opiekunow) przyjmowane sQ. dzieci zameldowane poza obwodem szkoly lub 
posiadajQ.cy zameldowanie tymczasowe. 

13. Decyzj~ 0 przyj~ciu dziecka spoza obwodu szkoly lub posiadajQ.cego 
tymczasowe zameldowanie podejmuje dyrektor szkoly. 

14. Do klasy programowo wyzszej niz pierwsza przyjmuje si~ ucznia na 
podstawie swiadectwa ukonczenia klasy programowo nizszej oraz odpisu arkusza 
ocen wydanego przez szkat~, do ktorej uczen ucz~szczat. 

15. Roznice programowe z zaj~e edukacyjnych realizowanych w klasie, do 
ktorej uczen zostaje przy j~ty , SQ. uzupemiane na warunkach ustalonych przez 
nauczycieli prowadzQ.cych dane zaj~cia edukacyjne. 

16. Dzieci, ktorych droga z domu do szkoly przekracza 3 km majQ. zapewnione 
dowozenie. 

17. Niespemienie obowiQ.zku szkolnego lub obowiQ.zku nauki podlega egzekucji 
w trybie ustawy 0 post~powaniu egzekucyjnym wadministracji. 

18. Przepisy zawarte w ust. 1, 2 i 3 wchodzC\. w zycie z dniem 1 wrzesnia 2016 
roku. 

ROZDZIAt. 9 
Post~powanie rekrutacy jne. 

§ 62 

1. Do szkoly przy jmuje s i ~: 

1) z urz~du na podstawie zgfoszenia rodzicow (prawnych opiekunow) - dzieci 
zamieszkate w obwodzie szkoly, 

2) na wniosek rodzicow i po przeprowadzeniu post~powania rekrutacyjnego -
dzieci zamieszkate poza obwodem szkoly, jezeli szkata dysponuje wolnymi 
miejscami. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoly mogQ. bye przyj~ci do oddziatu 
zerowego lub klasy pierwszej po przeprowadzeniu post~powania rekrutacyjnego , 
jezeli szkata nadal dysponuje wolnymi miejscami. W post~powaniu rekrutacyjnym 
SQ. brane pod uwag~ kryteria okreslone przez organ prowadzQ.cy, z 
uwzgl~dnieniem zapewnienia jak najpemiejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 
rodziny oraz lokalnych potrzeb spatecznych oraz moze bye brane pod uwag~ 
kryterium dochodu na osob~. 
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3. W post~powaniu rekrutacyjnym, 0 kt6rym mowa w ust. 2, w pierwszym etapie 
brane Set pod uwag~ nast~pujetce kryteria: 
1) wielodzietnosc rodziny kandydata, 
2) niepemosprawnosc kandydata w szkole, 
3) niepemosprawnosc jednego z rodzic6w kandydata, 
4) r.:aiqpQO:IorpPQ"'r.:tosc QbOd9Q poaz;;co'" kQAQ)'dQtQ; 

5) niepemosprawnosc rodzenstwa kandydata, 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7) obj~cie kandydata pieczet zast~pczq, 

4. Kryteria,o kt6rych mowa w ust. 3 majetjednakowet wartosc. 
5. W przypadku r6wnorz~dnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie 

post~powania rekrutacyjnego, na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego 
bierze si~ pod uwag~ nast~pujetce kryteria: 
1) dziecko ucz~szczato do oddziatu zerowego w Szkole Podstawowej im. J. 

Wybickiego w Baboszewie lub do pobliskiego Przedszkola, 
2) rodzice dziecka Set pracownikami szkoly, 
3) rodzenstwo dziecka uczy si~ w szkole, 
4) rodzice dziecka setabsolwentami szkoly, 
5) rodzic dziecka pracuje w Baboszewie, 
6) dziecko posiada bliskich krewnych zamieszkujetcych w obwodzie szkoly. 

6. Post~powanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. 

§ 63 

1. Zgfoszenie 0 przyj~cie dziecka do Szkoly Podstawowej im. J. Wybickiego w 
Baboszewie zamieszkatego w obwodzie szkoly sk~ada si~ do dyrektora szkoly. 

2. Zgfoszenie zawiera: 
1) imi~ (imiona), nazwisko, dat~ urodzenia oraz numer PESEL, 
2) imiona i nazwisko rodzic6w kandydata, 
3) adres miejsca zamieszkania rodzic6w i kandydata, 
4) adres poczty elektronicznej, numery telefon6w rodzic6w kandydata, 
5) deklaracja korzystania z dowozenia. 

3. Zgfoszenia nalezy sk~adac w sekretariacie Szkoly Podstawowej im. J. Wybickiego 
w Baboszewie w terminie do 31 marca. 

§ 64 

1. Wniosek 0 przyj~cie dziecka do Szkoly Podstawowej im. J. Wybickiego w 
Baboszewie zamieszkatego poza obwodem szkoly sk~ada si~ do dyrektora szkoly. 

2. Wniosek zawiera: 
1) imi~ (imiona), nazwisko, dat~ urodzenia oraz numer PESEL, 
2) imiona i nazwisko rodzic6w kandydata, 
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3) adres miejsca zamieszkania rodzicow i kandydata, 
4) adres poczty elektronicznej, numery telefonow rodzicow kandydata, 
5) deklaracja korzystania z dowozenia. 

3. Do wniosku dotq.cza si~ : 

1) dokumenty potwierdzajqce spelnienie przez kandydata kryteriow okreSlonych 

2) oswiadczenie 0 dochodzie na osob~ w rodzinie kandydata. 

§ 65 

1. Post~powanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powotana przez 
Dyrektora Szkoly Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie. Dyrektor 
wyznacza przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadan komisji rekrutacyjnej nalezy w szczegolnosci : 
1) ustalenie wynikow post~powania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomosci listy kandydatow zakwalifikowanych kandydatow 
niezakwalifikowanych , 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomosci listy kandydatow przyj~tych i 
kandydatow nieprzyj~tych , 

3) sporzqdzenie protokolu post~powania rekrutacyjnego. 
3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jezeli w wyniku post~powania 

rekrutacyjnego kandydat zostot zakwalifikowany oraz z~ozy~ wymagane 
dokumenty. 

4. Wyniki post~powania rekrutacyjnego podaje si~ do publicznej wiadomosci w 
formie listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow niezakwalifikowanych , 
zawierajqcej imiona i nazwiska kandydatow oraz informacj~ 0 zakwalifikowaniu 
albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego oddziaru szkoly, 

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomosci list~ kandydatow 
przyj~tych i kandydatow nieprzyj~tych do oddziaMw lub informacj~ 0 liczbie 
wolnych miejsc. Listy podaje si~ do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie 
w widocznym miejscu w siedzibie Szkoly Podstawowej im. J. Wybickiego w 
Baboszewie. Listy zawierajq imiona i nazwiska kandydatow uszeregowane w 
kolejnosci alfabetycznej oraz najnizszq liczb~ punktow, ktora uprawnia do 
przyj~cia. 

§ 66 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomosci listy kandydatow 
przyj~tych i kandydatow nieprzyj~tych , rodzic kandydata moze wystqpic do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 0 sporzqdzenie uzasadnienia odmowy 
przy j~cia kandydata. 

2. Uzasadnienie sporzqdza si~ w terminie 5 dni od dnia wystqpienia przez rodzica z 
wnioskiem i zawiera ono przyczyny odmowy przyj~cia , w tym najnizszq liczb~ 
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punkt6w, kt6ra uprawniCifa do przyj~cia , oraz liczb~ punkt6w, kt6rQ kandydat 
uzyskCif w post~powaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata moze wniesc do Dyrektora Szkoly Podstawowej im. J . 
Wybickiego w Baboszewie odwofanie od rozstrzygni~cia komisji rekrutacyjnej , w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4 Dyrektor rozpatru je odwofanie od rozstrzyqni!fcia komis ji rekrutacy.jne,j w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwofania. Na rozstrzygni~cie dyrektora sluzy 
skarga do sQdu administracy jnego. 

5. Jezeli po przeprowadzeniu post~powania rekrutacyjnego szkofa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami , Dyrektor przeprowadza post~powanie uzupemiajQce. 
Post~powanie uzupemiajQce powinno zakonczyc si~ do konca sierpnia roku 
szkolnego poprzedzajQcego rok szkolny, na kt6ry jest przeprowadzane 
post~powanie rekrutacyjne. 

§ 67 

1. W post~powaniu rekrutacyjnym obowiQzujQnast~pujQce terminy: 
1) do 31 marca - sktadanie wniosk6w i zgtoszen, 
2) od 1 kwietnia do 31 maja - rejestracja i weryfikacja wniosk6w i zgtoszen , 
3) od 1 czerwca do 31 czerwca - post~powan i e rekrutacy jne, 
4) od 11ipca do 7 lipca - podanie do publicznej wiadomosci listy kandydat6w 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

ROZDZIAt. 10 
Prawa i obowiqzki ucznia. 

§ 68 

1. Uczen ma prawo do: 
1) wtasciwie organizowanego procesu ksztCifcenia, zgodnie z zasadami pracy 

umystowej , 
2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunk6w bezpieczenstwa, ochrony 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bQdz psychicznej 
poszanowania godnosci, 

3) zyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno 
wychowawczym, 

4) swobody wyrazania mysli i przekonan, w szczeg61nosci dotyczQcych zycia 
szkoly podstawowej , a takze swiatopoglQdowych i religijnych , jezel i nie 
narusza tym dobra innych os6b , 

5) rozwijania zainteresowan, zdolnosci i talent6w, 
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6) sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz przestrzegania ustalonych 

sposob kontroli post~pow w nauce, 
7) pomocy w przypadku trudnosci w nauce, 
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego , 
9) korzystania z pomieszczen szkolnych, sprz~tu, srodkow dydaktycznych, 

PQzQ l e kcy~n¥cb w m~d l 

obowiq;zujctcych przepisow i regulaminow, 
10) wplywania na zycie szkoly poprzez dzicHalnosc samorzctdowo.- zrzeszania si~ 

w organizacjach dzicHajctcych w szkole podstawowej , 
ll)swobodnej przynaleznosci wszystkich cZfonkow sp~ecznosci szkolnej do 

organizacji mfodziezowych dzicHajctcych w szkole podstawowej , 
12) korzystania z dodatkowych zaj~c pozalekcyjnych , kM zainteresowan oraz 

roznego rodzaju imprez i uroczystosci , organizowanych przez sp~ecznosc 
szkolno.-

13) reprezentowania szkoly w konkursach przedmiotowych , przeglctdach 
artystycznych i zawodach sportowych . 

§ 69 

1. Uczen ma obowictzek do: 
1) systematycznego i efektywnego uczestnictwa w zaj~ciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych , 
2) przestrzegania zasad kultury wspMzycia w odniesieniu do kolegow, nauczycieli 

i innych pracownikow szkoly, 
3) odpowiedzialnosci za wfasne zycie, zdrowie, higien~ oraz rozwoj , 
4) dbcHosci 0 wspolne dobro, tad i porzctdek w szkole, 
5) dbcHosci 0 mienie wfasne, szkolne i mienie innych uczniow, 
6) aktywnego uczestnictwa w zyciu szkoly, 
7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa podczas przerw, zaj~c i zabaw, 
8) szanowania przekonan, poglctdow i godnosci drugiego cztowieka, 
9) reagowania na zto , krzywd~ i zagrozenia zauwazone w szkole i poza nio.-
10) odrzucania negatywnych wzorcow zachowan i wystrzegania si~ szkodliwych 

ncHogow, 
ll)godnego reprezentowania szkoly na zewncttrz, 
12) zmiany obuwia podczas pobytu w szkole. 

Dbatosc 0 schludny wyglq,d oraz noszenie jednolitego stroju . 

§ 70 

1. Uczen dba 0 higien~ osobistct i czystosc ubioru. 
2. W szkole nie wprowadza si~ obowictzku noszenia jednolitego stroju. 
3. Na terenie szkoly obowiq;zuje zmiana obuwia na mi~kkie kapcie. 
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4. Strojem galowym ucznia obowictzujctcym w czasie trwania waznych uroczystosci 
szkolnych jest biota bluzka (koszula) i czarna lub granatowa spodnica (spodnie). 

5. W trosce 0 dobre imi~ szkoly i swoje wfasne uczen nie powinien: 
1) malowac wfOSOW, paznokci i twarzy, 
2) nosic wyzywajctcego stroju i zb~dnych ozdob. 

6 Odpowiedzjo lnymj 70 przpstrzegooie why lQsad SO wy ch gwgwcy oO!JG zycj gle 

rodzice (prawni opiekunowie). 
7. Za nieprzestrzeganie powyzszych obowictzkow uczen moze otrzymac: 

1) upomnienie ustne, 
2) upomnienie ustne z adnotacjct w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie uwag, 
3) upomnienie dyrektora szkoly, 
4) wezwanie rodzicow (prawnych opiekunow) do szkoly, 
5) nagana dyrektora szkoly z powiadomieniem rodzicow (prawnych opiekunow) w 

formie ustnej lub pisemnej, 
6) zawieszenie w prawach do udzialu w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, 
7) pozbawienie prawa do reprezentowania szkoly na zewncttrz, 
8) obnizenie oceny zachowania. 

Korzystanie z telefon6w kom6rkowych i innych urzqdzen elektronicznych . 

§71 

1. Za urzctdzenie elektroniczne uznaje si~: MP 3, MP 4, IPODY, wszelkiego rodzaju 
urzctdzenia do odtwarzania muzyki , gier, filmow, rozmow, dyktafony, telefony 
komorkowe i inne urzctdzenia pelnictce w/w funkcje. 

2. Na terenie szkoly bezwzgl~dnie zabrania si~ przynoszenia i uzywania w/w 
urzctdzen elektronicznych. 

2a. Na wycieczkach szkolnych obowictzuje zakaz zabierania ze sobct i uzywania 
telefonow komorkowych. 

3. W uzasadnionych przypadkach uczniowie majct mozliwosc skorzystania z 
telefonu znajdujctcego si~ w sekretariacie szkoly. 

4. Szkofa stwarza rodzicom mozliwosc kontaktu z dzieckiem za posrednictwem 
telefonu w sekretariacie szkoly, tak, aby nie zakMcac procesu dydaktycznego i 
tylko w uzasadnionych przypadkach. 

5. Za nieprzestrzeganie w/w ustalen uczen moze otrzymac: 
1) upomnienie ustne, 
2) upomnienie ustne z adnotacjct w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie uwag, 
3) upomnienie dyrektora szkoly, 
4) wezwanie rodzicow (prawnych opiekunow), 
5) nagana dyrektora szkoly z powiadomieniem rodzicow (prawnych opiekunow) 

w formie ustnej lub pisemnej , 
6) zawieszenia w prawach do udzialu w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, 
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7) pozbawienie prawa do reprezentowania szkoly na zewnq.frz , 
8) obniienie oceny zachowania. 

6. W przypadku stwierdzenia, ie uczen posiada telefon komorkowy lub inne 
urzQ.dzenie elektroniczne nauczyciel zobowiQ.zany jest do przekazania go 
Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi Szkoly. 

przez rodzicow (prawnych opiekunow) ucznia. 

Wtasciwe zachowanie si~ wobec nauczycieli, pracownik6w szkoty innych 
os6b. 

§72 

1. Uczen stosuje zwroty grzecznosciowe wobec osob doroslych i kolegow. 
2. Uczen sfucha i wykonuje polecenia nauczyciela. 
3. Uczen nie uiywa wulgaryzmow. 
4. Uczen nie stosuje przemocy werbalnej , fizycznej psychicznej wobec innych 

uczniow. 
5. Uczen szanuje prac~ wszystkich pracownikow szkoly. 
6. Uczen sfuiy pomocQ. innym i dba 0 sprz~t i wyposaienie szkoly. 
7. Uczen nie opuszcza terenu szkoly i zaj~c sWietlicowych bez wiedzy nauczyciela. 
8. Przewidywane konsekwencje za nierespektowanie w/w zasad: 

1) upomnienie ustne, 
2) upomnienie ustne z adnotacjQ. w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie uwag, 
3) upomnienie dyrektora szkoly, 
4) wezwanie rodzicow (prawnych opiekunow), 
5) nagana dyrektora szkoly z powiadomieniem rodzicow (prawnych opiekunow) w 

formie ustnej lub pisemnej , 
6) zawieszenia w prawach do udziaru w imprezach szkolnych i pozaszkolnych , 
7) pozbawienie prawa do reprezentowania szkoly na zewnQ.trz , 
8) obniienie oceny zachowania, 
9) w przypadku zniszczenia mienia szkolnego zwrot przez rodzicow (prawnych 

opiekunow) kosztow naprawy lub zakup nowej rzeczy, ktora zostafa 
uszkodzona przez ucznia, 

10) wykonywanie drobnych prac porzQ.dkowych na terenie szkoly, 
ll)przeniesienie do innej klasy. 
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Udziat ucznia w zaj~ciach edukacyjnych, przygotowywanie si~ do nich oraz 
wtaSciwe zachowanie si~ w ich trakcie. 

§ 73 

1. Uczen ma obowiQ.Zek uczestnictwa we wszystkich zaj~ciach edukacyjnych na 
danym etapie nauczania. 

2. Uczen ma obowictzek przygotowywania si~ do zaj~c edukacyjnych. 
3. Uczen ma obowiQ.Zek wtasciwego zachowania si~ w trakcie zaj~c edukacy jnych, 

opiekunczych i wychowawczych: 
1) przestrzega zasady kultury osobistej , 
2) czynnie angazuje si~ w prac~ na zaj~ciach , 

3) przestrzega regulaminow klasopracowni oraz ustalonych zasad przez 
nauczyciela, 

4) nie zakMca porzctdku podczas zaj~c lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
5) srucha polecen nauczyciela, nie przeszkadza innym uczniom. 

4. Przewidywane konsekwencje za nierespektowanie w/w zasad: 
1) upomnienie ustne, 
2) upomnienie ustne z adnotacjct w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie uwag, 
3) upomnienie dyrektora szkoty, 
4) wezwanie rodzicow (prawnych opiekunow), 
5) nagana dyrektora szkoty z powiadomieniem rodzicow (prawnych opiekunow) w 

formie ustnej lub pisemnej , 
6) zawieszenia w prawach do udziaru w imprezach szkolnych i pozaszkolnych , 
7) pozbawienie prawa do reprezentowania szkoty na zewncttrz, 
8) obnizenie oceny zachowania, 
9) wykonywanie drobnych prac porzctdkowych na terenie szkoty, 
10) przeniesienie do innej klasy. 

Usprawiedliwianie nieobecnosci na zaj~ciach edukacyjnych . 

§ 74 

1. W przypadku nieobecnosci jednodniowej ucznla forma usprawiedliwienia jest 
nast~pujctca: 

1) ustna (bezposrednia lub telefoniczna), 
2) pisemna (od rodzicow Iprawnych opiekunow/). 

2. W przypadku nieobecnosci ucznia trwajctcej do tygodnia forma usprawiedliwienia 
jest nast~pujctca: 
1) pisemna (od rodzicow Iprawnych opiekunowl lub lekarza). 

3. W przypadku nieobecnosci ucznia trwajctcej dtuzej niz tydzien forma 
usprawiedliwienia jest nast~pujctca: 
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1) pisemna (od rodzicow Iprawnych opiekunow/lub lekarza). 
4. Nieobecnosci ucznia rodzice (prawni opiekunowie) majet obowiq.zek 

usprawiedliwie w terminie 1 tygodnia od momentu przyjscia dziecka do szkoly po 
czasie trwania nieobecnosci ucznia. 

5. W przypadku braku informacji ze strony rodzicow (prawnych opiekunow) 
Q przyczyogch gbsenc jj dzjeckg W okceSlooym terminie Qodzjny njeobecooSci 

ucznia w szkole traktowane b~detjako nieusprawiedliwione. 
6. W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecnosci ucznia w szkole nastqpi 

obniienie oceny zachowania. 

ROZDZIAl11 

Nagrody i kary. 

§ 75 

1. Uczen moze otrzymac nagrod~ za bardzo dobre wyniki w nauce (srednia ocen 5 i 
wi~cej) oraz wzorowe zachowanie, za sukcesy sportowe i wyroiniajetcet prac~ w 
organizacjach szkolnych . Moget bye takie nagradzani laureaci konkursow 
przedmiotowych. 

2. Uczniowie, ktorzy uzyskali nagrody w roznych dziedzinach pracy szkoly, moget 
otrzymae listy pochwalne. 

3. Rodzice nagrodzonych uczniow moget otrzymae listy pochwalne. 
4. Za sredniet ocen 4,75 i wi~cej oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie uczen 

otrzymuje na zakonczenie roku szkolnego swiadectwo z wyroinieniem. 
5. Nagrody oraz listy pochwalne przyznawane Set na koniec roku szkolnego. 
6. Szkota ma obowietzek informowania rodzicow (prawnych opiekunow) ucznta 

o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 
7. Kary moget bye stosowane w przypadku przekroczen postanowien statutu szkoly. 
8. Swiadkowie wybrykow chuliganskich lub aktow wandalizmu zobowietzani Set 

powiadomie 0 nich jak najszybciej nauczyciela, wychowawc~ klasy lub dyrektora 
szkoly, gdyi bierna akceptacja chuliganstwa lub wandalizmu uwaiana jest przez 
naszetspotecznose szkolnetza rownoznacznetz czynnet i jest rowniei karana. 

9. Dobrowolne i szybkie przyznanie si~ do winy fagodzi wymiar kary. 
10. Stosowane w szkole kary to: 

1) upomnienie ustne, 
2) upomnienie ustne z adnotacjet w dzienniku lekcyjnym, 
3) upomnienie dyrektora szkoly, 
4) wezwanie rodzicow (prawnych opiekunow), 
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5) nagana dyrektora szkoly, 
6) zawieszenie w prawach do udziclu w imprezach i uroczystosciach szkolnych, 
7) pozbawienie prawa do reprezentowania szkoly na zewncttrz , 
8) zwrot kosztow naprawy uszkodzonego mienia lub zakup nowego, 
9) wykonanie drobnych prac porzctdkowych na terenie szkoly, 
10) obniienie ge en)' ZQCRC"'QRiQ, 
ll)przeniesienie do innej klasy, 
12) przeniesienie do innej szkoly. 

11. Okresla si~ przypadki , w ktorych dyrektor szkoly moie wystClPic do Kuratora 
Oswiaty z wnioskiem 0 przeniesienie ucznia do innej szkoly: 
1) za szczegolne agresywne zachowanie ucznia w stosunku do kolegow, 

nauczycieli, innych doros~ch na terenie szkoly i poza szkoto.. uchybiajctce 
godnosci ucznia, 

2) za picie alkoholu , uiywanie narkotykow lub innych srodkow odurzajctcych oraz 
rozprowadzanie ich wsrod mfodzieiy szkolnej , 

3) za notoryczne famanie postanowien statutu i regulaminow, 
4) zastosowane srodki wychowawcze i kary nie przynoszct rezultatu. 

12. Uczen, jego rodzice lub prawni opiekunowie majct prawo odwotania si~ w 
ciqgu 3 dni od otrzymania informacji 0 zastosowanej karze, do dyrektora szkoly. 

13. Dyrektor szkoly rozpatruje odwotanie w ciqgu 7 dni i postanawia: 
1) oddalic odwotanie podajctc pisemne uzasadnienie, 
2) odwotac kar~ , 

3) zawiesic warunkowo wykonanie kary. 
14. Od decyzji dyrektora szkoly odwotanie nie przysruguje. 
15. W szkole nie stosuje si~ kar naruszajctcych nietykalnosc cielesnct ucznia i 

jego godnosc osobistq, 

Rozdzia~ 12 

Postanowienia kor1cowe. 

§ 76 

1. Szkota Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie pos iada: 
1) Patron a Szkoly - Jozefa Wybickiego , 
2) Sztandar, 
3) Hymn Szkoly, 
4) Ceremoniaf Szkoly. 

la. Sztandar Szkoly. 
1) Sztandar Szkoly jest przechowywany w zamkni~tej gablocie na korytarzu na 

pierwszym pi~trze budynku szkolnego. 
2) w skfad pocztu sztandarowego wchodzct uczniowie 0 nienagannej postawie i 

wysokich wynikach w nauce. 
3) w skfad pocztu sztandarowego wchodzct: 
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a) chorq;ty - 1 uczen, 
b) asysta - 2 uczennice. 

4) w szkole funkcjonujq,dwa skfady pocztu sztandarowego. 
5) kandydatury skfadu pocztu sztandarowego zgfaszane sq, przez opiekuna 

pocztu sztandarowego za zgodq, wychowawcy, nauczycieli i rodzicow 
IA/)'hroP)'ch "c7niow no posiedzpnj" klo 5yfjkgc)!jnym cgGznym Uczn jowje 

wybierania sq, z klasy programowo najwyzszej. Kadencja pocztu trwa jeden 
rok - poczq,wszy os slubowania w dniu uroczystego zakonczenia roku 
szkolnego klas szostych. 

6) decyzjq, Rady Pedagogicznej uczniowie mogq, bye odwofani ze skfadu pocztu 
sztandarowego. W takim wypadku nalezy dokonae kolejnego wyboru. 

7) insygnia pocztu sztandarowego to: 
a) biafo czerwone szarfy zafozone przez prawe rami~, 

b) biafe r~kawiczki . 

8)uczniowie uczestniczq,c w uroczystosciach szkolnych i pozaszkolnych powinni 
bye ubrani odswi~tnie: ChfOpCy - biafe koszule i ciemne spodnie; dziewcz~ta -
biafe bluzki i ciemne spodnice. 

9) Sztandar uczestniczy we wszystkich apelach, ktore odbywajq, si~ w szkole. 
Opuszcza miejsce uroczystosci przed cz~sciq, artystycznq, 

10) Poczet sztandarowy pemi funkcj~ reprezentacyjnq, Wraz z opiekunem 
dyrektorem szkofy bierze udziaf w nast~pujq,cych uroczystosciach: 
a) rocznica wybuchu II wojny swiatowej , 
b) swi~to Odzyskania Niepodlegfosci , 
c) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
d) swi~ta i uroczystosci religijne, 
e) uroczystosci rozpocz~cia i zakonczenia roku szkolnego, 
f) Dzien Patrona Szkofy, 
g) ceremonia slubowania klas pierwszych. 
h) Poczet sztandarowy uczestniczy rowniez w mszach swi~tych z okazji 

pogrzebu uczniow, nauczycieli lub pracownikow szkofy. 
i) Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego oraz ceremoniaf przekazania 

opieki nad sztandarem znajdujq, si~ w odr~bnym dokumencie. 
lb. Hymn szkofy. 

1) Szkofa Podstawowa im. J. Wybickiego posiada hymn szkofy - "Jeszcze nie 
zgin~fa". 

2) Hymn Szkofy wraz z Hymnem Panstwowym spiewany jest na apelach szkolnych 
posw i ~conych uroczystosciom panstwowym. 

1c. Szkofa posiada wfasny ceremoniaf. 
1) Ceremoniaf szkofy dotyczy uroczystosci szkolnych , panstwowych i religijnych. 
2) Szczegcifowe zapisy dotyczq,ce Ceremoniafu znajdujq, si~ w odr~bnym 

dokumencie. 

1d. Stafymi uroczystosciami wpisanymi w harmonogram pracy szkofy sq: 
1) Rozpocz~cie roku szkolnego , 

72 

_IJ 



STATUT SZKOLY PODSTAWOWEj 1M. j. WYBICKIEGO W BABOSZEWIE 

2) Dzieri Edukacji Narodowej , 

3) Siubowanie klas pierwszych , 
4) Swi~to Odzyskania Niepodle~osci , 
5) Apel z okazji Bozego Narodzenia tzw. Jasetka, 
6) Dzieri Patrona Szkoty, 

1 onst tuc ' i 3 Ma ' a 

8) Zakoriczenie roku szkolnego. 

2. Szkota posiada logo szkoty. 

2a. Szkota postuguje si~ : 

1) Stemplem podtuznym 0 tresci: 

Szkota Podstawowa 
im. J. Wybickiego w Baboszewie 

09-130 Baboszewo, ul. J. A. Brodeckich 6 
NIP 567-16-01-893. Reg. 000639357 
2) Piecz~ciC\. metalowC\. okrqgtc\' duzC\. i matC\. z godtem i napisem w otoku : Szkota 

Podstawowa im. J . Wybickiego w Baboszewie 

3. Szkota podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentacj~ zgodnie z 

obowiC\.zujC\.cymi przepisami. 

4. Zasady gospodarki finansowej szkoty okreslajC\. odr~bne przepisy. 
5. W szkole obowiC\.zujC\. wszelkie przepisy prawa dotyczC\.ce bezpieczeristwa 1 

higieny pracy w placc5wkach oswiatowych. 
6. Statut jest dost~pny w pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora szkoty. 

Statut wchodzi w zycie uchwallj Rady Pedagogicznej z dnia 28 stycznia 2016r, 

PRZEWODNICZ4CY RADY PEDAGOGICZNEJ 
SZKOtA PO{"\STA\IIlfW./A 

im. Jnztt{t-J \\'yt'l\J lf;;~C ~ da!),)SI.eWie 

09- 130 l3aboSzewo, ul. J.A. 8rodeckich 6 
NIP 567- lf>.Ol-893. REGON 0001>101<' 

PRZEWODNICZ4CA RADY RODZICOW: 

ltADA ItODZIC6w 
.... Oly Podstawowej 
M. J6zeja WybickieWJ 

'fit' , .... 

SAMORZ4D UCZNIOWSKI 

:L~\CJ.- XiMkowslto..-
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