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Rozdzial I 

GI6wne zasady statutu 

1. Statut Szkoly Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu (zwany dalej 
statutem) okresla wewntttrzn!l organizacjtt szkoly, ktora realizuje cele 
i zadania nalozone na ni!l przez ustawy oraz przepisy prawa wydane na 
ich podstawie, a w szczegolnosci: 

a) ustawtt z dnia 7 wrzesnia 1991roku 0 systemie oswiaty (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z poin. zm.), 

b) ustawtt z dni 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z poin. zm.), 

c) rozporz!ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 
2001 roku w sprawie ramowego statutu publicznej szkoly 
podstawowej (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z poin. zm.). 

W/w akty prawne okreslaj!l m.in. podstawowe zadania zdobycia 
wyksztalcenia do uzyskania swiadectwa ukonczenia szkoly, a takZe 
kontynuowania nauki w gimnazjum oraz budowania srodowiska 
wychowawczego, ktore umozliwia realizacjtt celow i zasad polskiego 
systemu oswiaty. 

2. Statut odpowiada duchowi i literze w/w aktow prawnych, jest ich 
przystosowaniem do lokalnych warunkow funkcjonowania szkoly. 

3. Statut ma na celu podkreslenie najwazniejszych obowi!lzkow oraz 
uprawnlen przysruguj!lcych calej spolecznosci szkoly (uczniom, 
nauczycielom, dyrektorowi, rodzicom i opiekunom, pracownikom 
obslugi). 

4. Statut jest zasadniczym aktem okreslaj!lcym organizacjtt i samorz!ldnosc 
szkoly. Okresla podzial zadan, kompetencji i odpowiedzialnosci 
pomittdzy poszczegolnymi organami tej szkoly. 

5. Statut obowi!lzuje w rownym stopniu wszystkich czlonkow calej 
spolecznosci szkoly. 
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Rozdzial II 

Podstawowe informacje 0 szkole 

1. Szkola Podstawowa im. lana Brodeckiego w Polesiu (zwane dalej szkoh0 
jest szkol~publicznlb kt6ra wchodzi w sklad Zespolu Szk61 w Polesiu. 

2. Siedziba szkoly znajduje si~ we wsi Polesie. 

3. W sklad obwodu szkoly wchodz~ nast~puj~ce miejscowosci (solectwa) 
gminy Baboszewo: 

• Budy Radzyminskie, 
• Dramin, 
• Dziektarzewo, 
• Galomin (do rzeki Raci~Znicy), 
• Galominek Nowy, 
• Goszczyce Poswi~tne, 
• Goszczyce Srednie, 
• lesionka, 
• Kielki (do rzeki Rokitnicy), 
• Lach6wiec, 
• Pawlowo, 
• Pieilki Rzewinskie, 
• Polesie, 
• Rybitwy, 
• Rzewin (do rzeki Raci~Znicy), 
• Sr6dborze. 

4. Organem prowadz~cym szkol~ jest Gmina w Baboszewie, a sprawuj~cym 
nadz6r pedagogiczny - Kuratorium Oswiaty w Warszawie - Delegatura 
w Ciechanowie. 

5. Szkola uZywa piecz~ci 0 tresci : Zesp61 Szk61 w Polesiu - Szkola 
Podstawowa im. lana Brodeckiego. 

6. Szkola moze posiadac wlasny sztandar, godlo i ceremonial szkolny. 

7. Dzialalnosc Szkoly oparta jest na zasadzie funkcjonowania jednostki 
budzetowej Gminy Baboszewo. 
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Rozdzial III 

Cele i zadania szkoly 

1. Szkola pelni funkcj«: ksztalc~c~ wychowawcz~ opiekuncz~ 

kulturaln~ kompensacyjn~: tworzy warunki do intelektualnego, 
moralnego, spolecznego, estetycznego, emocjonalnego rozwoju 
uczni6w. 

2. Szkola zapewnia uczniom wyksztalcenie stanowi~ce podbudow« do 
dalszej edukacji og61nej gimnazjum. 

3. Szkola wyrabia umiej«tnosci rozumnego korzystania z uzyskanej 
wiedzy w zyciu codziennym oraz wykorzystania zainteresowan 
i uzdolnien uczni6w w dalszej nauce w gimnazjum. 

4. Szkola podtrzymuje tradycje narodowe i regionalne oraz przygotowuje 
uczni6w do naleZytego wypelniania obowi~zk6w obywatelskich 
poprzez m.in. zaangazowanie ich w dzialalnosc orgamzacJI 
uczniowskich, w tym samorz~du uczniowskiego. 

5. Szkola wpaja uczniom poszanowame praw czlowieka, tradycji 
i symboli narodowych. 

6. Szkola wychowuje uczni6w w duchu pokoju I przyjazni mi«dzy 
narodami oraz tolerancji mi«dzy ludimi. 

7. Szkola wychowuje uczni6w w umilowaniu przyrody, ochronie JeJ 
zasob6w i pi«kna. 

8. Szkola przygotowuje uczni6w do godnego Zycia w rodzinie, 
srodowisku lokalnym, spoleczenstwie. 

9. Szkola krzewi dezaprobat« dla postaw I zjawisk aspolecznych 
i patologicznych. 

10. Szkola wychowuje uczni6w w poszanowaniu ludzkiej pracy. 
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11. Szkola organizuje uczniom pomoc pedagogiczn~ psychologiczn~ 
prawn1\. i materialn1\. m.in. przy pomocy Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Ploilsku i Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 
w Baboszewie. 

12. Szkola otacza opiek1\. UCznlOW niepelnosprawnych poprzez m.in. 
organizowanie dla nich zaj~c indywidualnych lub integracyjnych. 

13. Szkola wspomaga uczni6w zdolnych, poprzez m.in. organizowanie 
dla nich k6l zainteresowail, indywidualnych program6w nauczania, 
a dla uczni6w niezdolnych organizuje zaj~cia wyr6wnawcze. 

14. Szkola organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina, 
muzeum oraz inne imprezy kulturalne i rozrywkowe, a takZe obozy 
sportowe i wypoczynkowe - otaczaj1\.c uczni6w odpowiedni1\. opiek1\. ze 
strony nauczycieli - wychowawc6w. 

15. Szkola wsp6lpracuje z innymi szkolami podstawowymi i gimnazjami, 
szczeg6lnie z tymi, kt6re prowadzi Gmina Baboszewo. 
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Rozdzial IV 

Podstawowe warunki wykonywania zadan przez szkol~ 

1. Za bezpieczenstwo uczni6w w czasie trwania zaj~c dydaktycznych 
- obowi~zkowych i nieobowi~zkowych - odpowiedzialny jest 
prowadz~cy je nauczyciel. 

2. Za bezpieczenstwo uczni6w w czasie zaj~c odbywaj~cych si~ poza 
szkol~ oraz wycieczek organizowanych przez ni~ odpowiada 
nauczycie1 - kierownik wycieczki oraz nauczyciele - opiekunowie 
wycieczki. 

3. Za bezpieczenstwo uczni6w na 15 minut przed rozpocz~ciem lekcji 
i w czasie przerw mi~dzylekcyjnych odpowiadaj~ wyznaczeni przez 
dyrektora nauczyciele dyzumi. 

4. W czasie imprez szkolnych nie maj~cych charakteru dydaktycznego 
za bezpieczenstwo uczni6w odpowiedzialni s~ wychowawcy klas. 

5. Uczniowie dojezdzaj~cy szkolnymi autobusami znajduj~ si~ pod 
opiek~ osoby wyznaczonej przez dyrektora. 

6. Uczniowie dojezdzaj~cy - oczekuj~cy na lekcj~, a po skonczonych 
lekcjach oczekuj~cy na autobus - przebywaj~ w swietlicy lub za 
zgod~ wychowawcy swietlicy - przebywaj~ w obejsciu szkolnym, 
z kt6rego nie mog~ samowolnie si~ oddalac. 

7. Uczniowie mog~ korzystac z boisk szkolnych i sali gimnastycznej 
wyl~cznie za zgod~ i pod opiek~ nauczyciela. 

8. Bez posiadania karty rowerowej uczniowie nie mog~ przyjezdzac 
do szkoly jednosladami. Uczniowie s~ zobowi~zani takowe karty 
zdobywac na zaj~ciach wychowania komunikacyjnego 
prowadzonych w szkole. 

9. Zakazuje si~ - ustawiaj~c znaki - wjazdu na podw6rko szkolne 
wszelkim pojazdom mechanicznym. 
Zakaz nie dotyczy: mieszkanc6w domu nauczyciela, pracownik6w 
szkoly, sruzb nadzoru i zaopatrzenia szkoly. 

J 
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10. Dyrektor powierza kazdy oddzial szczegolnej opiece 
wychowawczej jednemu z nauczycieli - uczctcemu w tym oddziale. 
Dla zapewnienia cictglosci i skutecznosci wychowawczej, 
wychowawca powinien prowadzic swoj oddzial (klas!t) przez cary, 
trzyletni cykl ksztalcenia w szkole. 

11. Za porzctdek i bezpieczenstwo uczniow w szatni odpowiadajct 
pelnictcy dyzur wozny lub woina - sprzcttaczka. 

12. Za wsiadanie I wysiadanie, przebywanie uczniow w autobusach 
szkolnych odpowiadajct kierowcy oraz opiekunowie dowozu. 

13. Dyrektor - po konsultacji z Radct Pedagogicznct - wyznacza 
nauczyciela - koordynatora ds. bezpieczenstwa w szkole 
przekazujctc mu pisernny zakres czynnosci. 



9 

Rozdzial V 

Glowne zadania wychowawcow Idasowych 

1. Tworzenie warunkow wspomagajllcych rozwoj psychofizyczny 
uczniow w celu dobrego przygotowania ich do nauki w gimnazjum. 

2. Inspirowanie i wspomaganie dzialan zespolowych uczniow. 

3. Natychmiastowe podejmowanie dzialan umozliwiajllcych 
rozwillzywanie konfliktow pomiltdzy uczniami i innymi czlonkami 
spolecznosci szkolnej. 

4. Otaczanie troskliwll opiekll wychowawczll kazdego ze swoich 
wychowankow. 

5. Wspoldzialanie z nauczycielami uczllcymi w danej klasie w celu 
koordynacji dzialait wychowawczych wobec uczniow, ktorym 
potrzebna jest szczegolna pomoc i opieka. 

6. Utrzymanie stalego kontaktu z rodzicami w celu lepszego poznania 
potrzeb opiekunczo-wychowawczych uczniow. 

7. Wspolpraca z poradnill psychologiczno-pedagogicznll 
zdrowia. 

sruzbll 

8. Rzetelne informowanie rodzicow (prawnych opiekunow) 
o postltpach ich dzieci w nauce, zachowaniu, frekwencji - nie 
rzadziej nizjeden raz na kwartal. 

9. Usprawiedliwianie nieobecnosci uczmow w szkole 
potwierdzonych przez ich rodzicow (prawnych opiekunow). 

lO.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie 
z obowillzujllcymi przepisami. 

1l.Pisemne powiadamianie rodzicow (prawnych opiekunow) 
o grozllcych ich dzieciom ocenach niedostatecznych na pierwszy 
okres i koniec roku szkolnego. 
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12.Zapoznanie rodzic6w z obowictzujctcymi w szkole zasadami 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w oraz zasadami 
przeprowadzania egzamin6w klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

13.Wyst~powanie do dyrektora 0 zorganizowanie dodatkowych zaj~c 
dla prowadzonej klasy. 

14.Powiadamianie dyrektora 0 koniecznosci wszcz~cia odpowiedniego 
post~powania w celu uzyskania przez ucznia, jego rodzin~ 

niezb~dnej pomocy materialnej, psychologicznej. 

15.Przygotowanie programu wychowawczego szkoly w celu 
przedstawienia go Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodzic6w, 
Samorzctdowi Uczniowskiemu. 
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Rozdzial VI 

Zespoly nauczycielskie 

1. Nauczyciele prowadz<\.cy zaj~cia w danym oddziale tworz<\. zespol, 
ktorego zadaniem jest w szczegolnosci ustalenie zestawu 
programow nauczania dla danego oddzialu oraz jego 
modyfikowanie w miar~ potrzeb. 

2. Nauczyciele wychowawcy klasowi tworz<\. zespol 
wychowawczy, ktory przygotowuje m.in. program wychowawczy 
szkoly. 

3. Na wniosek dyrektora w szkole mog<\. dzialac mne zespoly 
nauczycie1skie np. przedmiotowe, sportowe. 

4. Prac<\. zespolu kieruje nauczyciel powolany przez dyrektora na 
wniosek zespolu. 

5. Stale zespoly nauczycie1skie zbieraj<\. si~ co najmniej raz w roku 
szkolnym. 
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Rozdzial VII 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniow oraz przeprowadzania egzaminow. 

1. Ocena uczni6w z klas I-III jest opisowa i dokonuje jej wychowawca. 

2. W klasach IV-VI Rada Pedagogiczna zatwierdza na pierwszy okres 
i zakonczenie roku szkolnego oceny zachowania wedlug nasttePujllcej 
skali: 

• wzorowe, 
• bardzo dobre, 
• dobre, 
• poprawne, 
• nieodpowiednie, 
• naganne. 

3. Sr6droczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczni6w z klas 
IV-VI uwzgltednia w szczeg6lnosci: 

• wywillzywanie site z obowillZk6w ucznia, 
• posttepowanie zgodne z dobrem spolecznosci szkolnej, 
• dbalosc 0 dobro i tradycjte szkoly, 
• dbalosc 0 pitekno mowy ojczystej, 
• dbalosc 0 bezpieczenstwo i zdrowie wlasne oraz innych 

os6b, 
• godne, kulturalne zachowanie site w szkole i poza nia" 
• okazywanie szacunku innym osobom, 
• przestrzeganie zasad prawa szkolnego. 

4. Kazdy uczen z klas IV-VI otrzymuje na poczlltku roku szkolnego 300 
punkt6w i moze je traciclub zyskac witecej. 

5. Punkty dodatnie (lllcznie 200) uczen zyskuje za: 
a) udzial w konkursach: 

• przedmiotowych-
• szkolnych-
• mitedzyszkolnych-

b) reprezentowanie szkoly w zawodach sportowych: 
• za udzial-
• za zajtecie III miejsca -

1-10 pkt., 
1-10 pkt., 
1-10 pkt., 
1-20 pkt., 
1 pkt., 
2 pkt., 
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• za zaj~cie II miejsca -
• za zaj~cie I miejsca -

c) udzial w imprezach szkolnych: 
• udzial w apelu -
• przygotowanie przedstawien -

3 pkt. , 
4 pkt., 

1-20 pkt., 
1-10 pkt., 

• przygotowanie sali do imprez i uroczystosci -
1-5 pkt., 

d) prac~ na rzecz klasy (gazetki klasowe, 
korytarzowe, dbalosc 0 wygilld klasy) - 1-10 pkt., 

e) prac~ na rzecz szkoly: 
• dbalosc 0 obejscie szkoly - 1-10 pkt., 
• inne dyzury wynikajllce z organizacji imprez 

w szkole - 1-10 pkt., 
f) prac~ na rzecz innych, dzialalnosc charytatywnll- 1-10 pkt., 
g) pomoc kolegom w nauce - 1-10 pkt., 
f) przeciwstawianie si~ przejawom 
wulgamosci i brutalnosci - 1-5 pkt., 

h) kultur~ osobistll (odpowiedni stosunek do nauczycieli 
i pracownikow szkoly oraz kolegow) - 1-10 pkt., 

6. Punkty ujernne Clllcznie 300) uczen z klas IV-VI otrzymuje za: 
a) przeszkadzanie na lekcjach - 1-15 pkt., 
b) niewykonanie polecen nauczyciela - 1-10 pkt., 
c) aroganckie odezwanie si~ do nauczyciela lub innego 

pracownika szkoly -
d) ignorowanie nauczyciela -
e) wulgame slownictwo -
f) skarzeni e -
g) zle zachowanie w stosunku do kolegow (bojka, 

zaczepianie slowne lub fizyczne) -
h) zle zachowanie w sklepiku, na wycieczce 

i dyskotece -
i) brakjednolitego stroju szkolnego -
j) niewlasciwe obuwie -
k) niszczenie mienia szkolnego (sprz~tu szkolnego, 

budynku, roslin itp.) -
I) niszczenie rzeczy innych osob -
m) kradziez-
n) zasmiecanie otoczenia -
0) palenie papierosow, picie alkoholu, zatywanie 

narkotykow -
p) spomianie si~ na lekcje -
q) nie wywillzywanie si~ z obowillzkow szkolnych -

1-10 pkt., 
1-5 pkt., 
1-10 pkt., 
1-10 pkt. , 

1-20pkt., 

1-15 pkt., 
1-20 pkt., 
1-20 pkt. , 

1-10 pkt., 
1-10 pkt., 
10 pkt., 
1-10 pkt., 

5-20 pkt. , 
1-10 pkt., 
1-35 pkt., 
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r) opuszczanie terenu szkoly w czasie lekcji 
1 przerw-

S) wyludzanie pieni~dzy -
t) niewlasciwe zachowanie w autobusie -
u) falszowanie podpisow i brak 

usprawiedliwionych godzin -
w) posiadanie w szkole telefonow komorkowych, 

aparatow fotograficznych, odtwarzaczy 

1-5 pkt., 
10 pkt., 
1-10 pkt., 

1-15 pkt., 

1-20 pkt. 

7. Posiadaj1ic ponizsz1i ilose punktow uczen z k1as IV-VI otrzymuje 
nast~puj1iC1i ocen~ z zachowania: 

a) wzorowe - 451-500 pkt., 
b) bardzo dobre - 351-450 pkt., 
c) dobre - 251-350 pkt., 
d) poprawne - 151-250 pkt., 
e) nieodpowiednie - 51-150 pkt., 
f) naganne - 0-50 pkt. 

8. Ocen~ zachowania ustala wychowawca klasy przed kwalifikacyjnym -
okresowym i koncowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej po 
wczesniejszej konsultacji z uczniami i nauczycielami danej klasy. 
Nauczyciel-wychowawca klasowy ma do dyspozycji 50 pkt., zarowno 
dodatnich jak i ujemnych, ktore przyznaje kazdemu z wychowankow 
uzasadniaj1ic je publicznie na godzinie wychowawczej przed 
kwalifikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 
Ocena ustalona przez wychowawc~ klasy - zgodnie z powyzszymi 
kryteriami - jest ostateczna. 

9. Poziom opanowania przez ucznia z k1as IV-VI wiedzy i umiej~tnosci 
okreslonych programem nauczania danych zaj~e edukacyjnych 
nauczyciele oceniaj1i w nast~puj1icych stopniach szkolnych: 

a) celuj1icy - 6, 
b) bardzo dobry - 5, 
c) dobry - 4, 
d) dostateczny - 3, 
e) dopuszczaj1icy - 2, 
f) niedostateczny - 1. 

Stopnie cZ1istkowe mog1i bye stawiane ze znakiem plus ,,+" lub 
mmusem "-,,. 

lO.Na prosb~ ucznia lub jego rodzicow (prawnych opiekunow) 
nauczyciel ustalaj1icy ocen~ powinien j1i uzasadnie. 
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I1.Stopien celujllcy otrzymuje uczen, kt6ry: 
a) posiadl wiedzlt i umiejlttnosci znacznie wykraczajllce poza 

program nauczania zajltc edukacyjnych w danej klasie, 
b) rozwillzuje zadania wykraczajllce poza program nauczania tej 

klasy, 
c) osi~a sukcesy w konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach 

sportowych. 

I2.Stopien bardzo dobry otrzymuje uczen, kt6ry opanowal pelny zakres 
wiedzy i umiejlttnosci okreslony program em zajltc edukacyjnych 
w danej klasie. 

13.Stopien dobry otrzymuje uczeit, kt6ry opanowal program nauczania na 
poziomie przekraczajllcym wymagania zawarte w podstawie 
programowej danych zajltc edukacyjnych. 

I4.Stopien dostateczny otrzymuje uczen, kt6ry opanowal wiadomosci 
i umiejlttnosci okreslone programem nauczania zajltc edukacyjnych 
w danej klasie na poziomie nie przekraczajllcym wymagan zawartych 
w podstawie programowej. 

I5.Stopien dopuszczajllcy otrzymuje uczen, kt6ry rna braki w opanowaniu 
podstawy programowej, ale nie przekreslajll one uzyskania przez niego 
podstawowej wiedzy z danych zajltc edukacyjnych w ci~u dalszej 
nauki. 

I6.Stopien niedostateczny otrzymuje uczen, kt6ry nie opanowal 
wiadomosci i umiejlttnosci okreslonych w podstawie programowej 
zajltc edukacyjnych w danej klasie, a braki te uniemozliwiajll dalsze 
zdobywanie wiedzy z tych zajltc. 

17.Pisemna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej powoduje 
obnizenie wymagan programowych dla uczni6w z okreslonych w niej 
zajltc edukacyjnych. 

I8.Pisemne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do 
ksztalcenia specjalnego ucznia powoduje jego nauczanie w zakresie 
programu szkoly specjalnej w ramach istniejllcych klas szkoly lub - za 
zgodll rodzic6w (prawnych opiekun6w) - przejscie ucznia do szkoly 
specjalnej. 
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19.5topien okresowy (roczny) z danych zaj~c edukacyjnych w klasach 
IV-VI wystawia nauczyciel z trzech co najmniej stopni cZl:jstkowych 
uzyskanych przez ucznia w cil:jgu danego okresu szkolnego. 

20.Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
nauczyciele poszczegolnych zaj~c edukacyjnych i wychowawcy klas 
s!\. zobowi!\.zani poinformowac ucznia 0 przewidywanych dla niego 
stopniach okresowych (rocznych). 0 przewidywanym dla ucznia 
okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym wychowawca klasy 
informuje pisemnie rodzicow ucznia na 14 dni przed kwalifikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
Potwierdzenie przeslanej informacji wychowawca dostarcza do 
kancelarii szkoly. 

21.Uczen klasy czwartej i pi!\.tej rna prawo do skladania egzaminu 
poprawkowego, jezeli jest ustalona przez nauczyciela na koniec roku 
szkolnego z obowi!\.zkowych zaj~c edukacyjnych ocena 
niedostateczna, ktora - zdaniem ucznia lub jego rodzicow (prawnych 
opiekunow) - jest zanizona, krzywdz!\.ca. 

22.Egzamin poprawkowy (pisemny i ustny) przeprowadza komisja w 
ostatnim tygodniu ferii letnich (wakacji) wyl!\.cznie na wczesniejsz!\. 
prosb~ ucznia lub jego rodzicow (prawnych opiekunow) pod 
warunkiem, ze uczen nie otrzymal wicecej niz dwie oceny 
niedostateczne na koniec roku szkolnego. 

23.Komisja do spraw egzaminu poprawkowego jest powolana przez 
dyrektora szkoly w skladzie: dyrektor Iwicedyrektorl 
przewodnicz!\.cy komisji, nauczyciel ucz!\.cy ucznia danych zajcec -
czlonek egzaminator komisji, nauczyciel zblizonych lub tych samych 
zajcec edukacyjnych, z ktorych uczen pragnie otrzymac wyzszy stopien 
- czlonek komisji, wychowawca klasy - czlonek komisji. 

24.0d ustalonego przez komisj~ stopnia niedostatecznego uczen lub jego 
rodzice (prawni opiekunowie) mog!\. odwolac si~ w cil:jgu 3 dni do 
organu nadzoruj!\.cego szkol~. 

2S.Uczen klasy IV-VI nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub 
wszystkich przedmiotow nauczania, jezeli z powodu cil:jglej lub bardzo 
czcestej nieobecnosci na zaj~ciach lekcyjnych co najmniej 50% nie rna 
podstaw do ustalenia jednego, kilku lub wszystkich stopni okresowych 
(rocznych). 
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26.Na prosblt ucznia lub jego rodzicow (prawnych opiekunow) ucznia nie 
klasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoly w 
porozumieniu z nauczycielami poszczegolnych przedmiotow 
wyznacza - w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami -
egzamin klasyfikacyjny, ktory musi bye przeprowadzony przed 
rozpoczltciem nowego okresu (roku szkolnego). 

27.Na prosblt ucznia lub rodzicow ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn 
nie usprawiedliwionych Rada Pedagogiczna moze wyrazie zgodlt na 
egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajlte 
edukacyjnych. 

28.Egzamin klasyfikacyjny wyznacza silt rowniez uczniowi: 
a) realizuj1lcemu - na podstawie odrltbnych przepisow -

indywidualny tok nauki, 
b) ubiegaj1lcemu silt 0 przyjltcie do klasy bezposrednio wyzszej 

niz wynika to z ostatniego swiadectwa szkolnego ucznia. 

29.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel wlasciwych zaJltc 
edukacyjnych w obecnosci dyrektora Iwicedyrektoral i innego 
nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajlte edukacyjnych oraz 
wychowawca klasy. 

30.Uczen klasy IV-VI jest promowany do nastltpnej klasy, jezeli uzyskal 
ze wszystkich obowi1lzuj1lcych go zajlte na koniec roku szkolnego 
oceny co najmniej dopuszczaj1lce. 

31.Uczen konczy szkollt, jezeli na zakonczenie klasy VI uzyskal oceny 
klasyfikacyjne z obowi1lzkowych zajlte edukacyjnych wyzsze od oceny 
niedostatecznej. 

32.0cena uczniow klas I-III rna charakter opisowy. Uczniowie tych klas 
Sq oceniani przy pomocy nastltPujqcych cyfr: 
• 6 - brawo! wspaniale! 
• 5 - gratuluW bardzo dobrze, 
• 4 - dobrze, ladnie, 
• 3 - poprawnie, odpowiednio, 
• 2 - musiszjeszcze popracowae. 
Skrocona - cyfrowa - skala ocen (od 2 do 6) obowiqzuje na 
sprawdzianach dyrektorskich przeprowadzonych w tych klasach, 
zajltciach z religii i jltzykach obcych. 
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Sprawdzane i oceniane przez nauczycieli pisemne prace kontrolne 
uczen i jego rodzice maj~ prawo otrzymac do wgl~du. 
Prace kontrolne nauczyciele przechowuj~przez cary rok szkolny. 

34.W ci~u jednego tygodnia zajcec lekcyjnych uczen nie powinien miec 
wicecej niz trzy prace kontrolne (sprawdziany), a w danym dniu nauki 
nie wicecej niz jedn~. Nauczyciel zapowiada uczniom prace kontrolne 
nie p6zniej niz 7 dni przed ich przeprowadzeniem. 

35.Szczeg61owe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w 
okresla - Wewn~trzszkolny System Oceniania (WSO). 
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R 0 Z D Z I A LVIII 

Organizacja szkoly 

1. Podstawll organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest 
arkusz organizacji szkoly opracowany przez dyrektora do 30 
kwietnia na podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdzony 
przez organ prowadzllcy szkollt do 30 maja. 

2. Uczniowie szkoly podzieleni sllna klasy realizujllce program, ktory 
okreslajll odrltbne przepisy. 

3. W zaleznosci od liczby uczniow i poziomu nauczania klasy dzieli 
silt na oddzialy, ktorych liczebnose nie powinna przekraczae 26 
uczniow. 

4. Poszczegolne oddzialy m.in. na zajltciach z jltzykow obcych, 
techniki, informatyki sll dzielone na mniejsze grupy. 

5. Organizacjlt stalych, obowillzkowych i nieobowillzkowych zaJltc 
dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekunczych w szkole 
okresla tygodniowy rozklad zajlte - ustalony przez dyrektora -
uwzglltdniajllcy wymogi zdrowia, higieny i bezpieczenstwa nauki. 

6. Podstawowll formll pracy w szkole w klasach IV-VI Sll zajltcia 
dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo
lekcyjnym, w ktorym godzina lekcyjna trwa 45 minut. W klasach 
I-III nie obowillzuje system klasowo-lekcyjny. 

7. Zajltcia wychowania fizycznego dla klas IV-VI Sll prowadzone 
w grupach licz~cych od 12 do 26 uczni6w - oddzielnie dla 
dziewczllt 
i chlopcow. 

8. Kola zainteresowan i inne zajltcia nadobowillzkowe dla uczniow 
z klas IV-VI mogll bye prowadzone poza systemem klasowo
lekcyjnym w grupach oddzialowych, klasowych, miltdzyklasowych 
oraz w formie wycieczek i wyjazd6w. 

9. Za zgodll organu prowadzllcego w szkole mogll bye prowadzone 
dodatkowe zajltcia sportowe. 
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10.Dla uczmow ze stwierdzonym przez 
skrzywieniem kr~goslupa, plaskostopiem 
prowadzi zaj~cia z girnnastyki korekcyjnej. 

lekarza specjalist~ 

itp. wadami szkola 

II.Przy szkole mog'\. dzialac - za zgod'\. organu prowadz'\.cego i na 
podstawie odr~bnych przepisow - uczniowskie, szkolne, ludowe 
kluby sportowe. 

12.Szkola moze przyjmowac sluchaczy zakladow ksztalcenia 
nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisernnego 
porozumienia zawartego pomi~dzy dyrektorem szkoly a zakladem 
ksztalcenia nauczycieli. 

13.W szkole funkcjonuje - zgodnie z odr~bnym regulaminem -
biblioteka szkolna sluz'\.ca do realizacji potrzeb i zainteresowan 
uczniow, zadan dydaktyczno-wychowawczych , doskonaleniu 
warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy wsrod 
rodzicow i mlodziei:y pozaszkolnej. 

14.Dla uczniow, ktorzy musz'\. po lekcjach przebywac w szkole - ze 
wzgl~du na odjazdy autobus6w - dyrektor organizuje zaj~cia 

swietlicowe, ktore s'\. pozalekcyjna,. form'\. wychowawczej 
i opiekuftczej dzialalnosci szkoly. 

15.Dyrektor przy pomocy organu prowadz'\.cego organizuje - na 
podstawie odr~bnych przepis6w - dowozenie uczniow do szkoly. 

16. W szkole - za zgod'\. dyrektora - moze dzialac sklepik uczniowski 
prowadzony przez samorz'\.d uczniowski lub inn'\. organizacj~ 

szkoln'\.na podstawie odr~bnych przepis6w. 

17.Szkola - na wniosek rodzicow lub organu prowadz'\.cego -
orgamzuJe dla uczniow dOZywianie, zwlaszcza w okresie 
Zlmowym. 

18.Zgodnie z odr~bnymi przepisami szkola - na wniosek rodzicow 
i opiekunow - umozliwia w swoich pomieszczeniach prowadzenie 
zaj~c katechetycznych dla uczni6w poszczeg6lnych, legalnych 
wyznan w Polsce. 

19.Za zgod'\. organu prowadz'\.cego w szkole moze funkcjonowac 
gabinet lekarski a takZe pracowac psycholog i pedagog szkolny. 
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20.Rok szkolny - w zaleznosci od terminow ferii zimowych i letnich -
podzielony jest na dwa okresy, z ktorych pierwszy konczy si~ 

w ostatnim tygodniu zaj~6 lekcyjnych miesi~ca stycznia a drugi -
w ostatnim tygodniu zaj~6 lekcyjnych miesi~ca czerwca. 

21.0rganami szkoly s~: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada 
Rodzicow, Samorz~d Uczniowski. 
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ROZDZIAL IX 

Biblioteka 

1. Biblioteka szkoly sruZy realizacji zadan dydaktycznych 
i wychowawczych szkoly oraz wspiera doskonalenie zawodowe 
nauczycie1i, a takZe krzewi czytelnictwo w miejscowym 
srodowisku spolecznym, zwlaszcza wsrod mlodzieZy pozaszkolnej. 

2. Biblioteka stosuj1\.C wlasciwe sobie metody, srodki i formy pracy 
pelni funkcje : ksztalc1\.c1l, wychowawcz1l, opiekuncz1l, kulturaln1l, 
rekreacyjn~. 

3. Funkcja ksztalc1\.ca biblioteki pol ega na: 
a) rozbudzaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych oraz 

informacyjnych zwi1\.zanych z nauk~ szkoln1l, a takZe 
indywidualnymi zainteresowaniami uczniow i pozostalych 
czytelnikow, 

b) przygotowaniu UCznlOW do samodzielnego korzystania 
z romych irodel informacji, 

c) ksztaltowaniu kultury czyte1niczej , 
d) udzielaniu nauczycielom pomocy w pracy dydaktycznej oraz 

doskonaleniu zawodowym, 
e) uczestniczeniu w rozwijaniu kultury pedagogicznej lokalnego 

srodowiska poprzez gromadzenie zbiorow z dziedziny 
wychowania. 

4. Funkcja wychowawcza biblioteki pol ega na: 
a) ksztaltowaniu humanistycznych i obywatelskich postaw 

moralnych u uczniow i mlodzieZy pozaszkolnej, 
b) wdrazanie czytelnikow do poszanowania ksi1\.Zki 1 innych 

zbiorow bibliotecznych, 
c) rozWIJame form samorz1\.dnosci spolecznikostwa wsrod 

uczniow. 

5. Funkcja opiekuncza biblioteki pol ega na: 
a) wspoldzialaniu z wychowawcami w rozpoznawaniu uzdolnien 

i zainteresowan uczniow, 
b) wspieraniu prac maj1\.cych na celu wyrownanie romic 

w intelektualnym i kulturalnym rozwoju mlodzieZy z romych 
rodzin i srodowisk spolecznych, 
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c) wykrywaniu u niektorych uczmow braku potrzeby czytania 
i udzie1ania pomocy w ich przezwyci~zaniu, 

d) otaczaniu opiekit uczniow szczegolnie zdolnych w ich 
poszukiwaniach czyte1niczych. 

6. Funkcja kulturalna biblioteki pol ega na: 
a) rozwijaniu Zycia kulturalnego uczmow, ich rodzicow, 

opiekunow oraz mlodzieZy pozaszkolnej, 
b) ksztaltowaniu umiej~tnosci odbioru wartosci kulturalnych oraz 

ich wspoltworzenia. 

7. Funkcja rekreacyjna biblioteki polega na: 
a) zapewnieniu pomocy szkolnym organizacjom i kolom 

zainteresowan w organizowaniu czasu wolnego z ksiitZk1\, 
b) organizowaniu przedstawien teatralnych. 

8. Obowiitzki nauczyciela bibliotekarza obejmujit prac~ pedagogicznit . . . 
1 organlzacYJnit. 

9. Praca pedagogiczna nauczyciela-bibliotekarza obejmuje: 
a) udost~pnianie zbiorow bibliotecznych, 
b) udzielanie informacji bibliotecznych, 
c) rozmow~ z czytelnikami ° ksiliZkach, 
d) przysposobienie czyte1nicze uczniow, 
e) udost~pnianie czyte1nikom potrzebnych im materialow, 
t) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 
g) informowanie nauczycieli-wychowawcow oraz rodzicow 

i opiekunow uczniow ° czytelnictwie ich wychowankow 
i dzieci, 

h) przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na okresowe 
posiedzenie Rady Pedagogicznej, 

i) propagowanie wizualnej informacji ° ksiitzkach, 
j) organizowanie okresowych apeli bibliotecznych. 

lO.Prace organizacyjne nauczyciela-bibliotekarza obejmujit: 
a) gromadzenie zbiorow (pismiennych i niepismiennych), 
b) ewidencje zbiorow - zgodne z obowiitzujitcymi przeplsaml 

bibliotecznymi, 
c) odpowiednie opracowanie biblioteczne zbiorow, 
d) selekcje zbiorow - przy udziale nauczycieli wyznaczonych 

przez dyrektora, 
e) konserwacj~ zbiorow, 
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f) wydzielanie ksicegozbioru podrcecznego, prowadzenie katalogow 
i kartotek, 

g) tygodniowy rozklad udostcepniania zbiorow - zatwierdzony 
przez dyrektora, 

h) roczny plan pracy biblioteki - zatwierdzony przez dyrektora, 
i) okresowe sprawozdania z pracy biblioteki dla Rady 

Pedagogicznej i innych organow do tego upowamionych, 
j) odpowiedzialnosc za stan maj~tkowy i dokumentacjce pracy 

biblioteki po jej przekazaniu protokolamym przez poprzedniego 
nauczyciela-bibliotekarza. 

11.0bowi~zki nauczycieli wobec biblioteki polegaj~ na: 
a) znajomosci zawartosci zbiorow bibliotecznych dotycz~cych 

nauczanych zajcec edukacyjnych, 
b) wspolpracy w gromadzeniu i selekcji zbiorow z poszczegolnych 

dziedzin wiedzy, 
c) wspolpracy z nauczycielem-bibliotekarzem w upowszechnianiu 

wsrod uczniow najwartosciowszych ksiliZek, 
d) wykrywaniu uczniow stroni~cych od czytelnictwa i rozbudzenie 

wsrod nich nawyku korzystania z ksicegozbioru biblioteki, 
e) otaczaniu szczegoln~ opiek~ czytelnicz~ uczniow 

najzdolniej szych. 
12.Szczegolowe zasady dzialania biblioteki okreslajej regulamin. 
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ROZDZIAL X 

Swietlica 

1. Swietlica jest placowk~ przeznaczon~ dla uczniow szkoly. 

2. Ze swietlicy moze korzystae takZe miejscowa mlodziez z gimnazjum -
za zgodlt nauczyciela-wychowawcy swietlicy oraz dyrektora szkoly. 

3. Celem dzialalnosci swietlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej 
opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz rekreacji. 

4. Do zadan swietlicy naleZy: 
a) organizowanie pomocy w nauce, 
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach szkoly 

oraz na boisku maj~cych na celu prawidlowy rozwoj fizyczny 
mlodzieZy, 

c) rozwijanie zainteresowan i uzdolnien uczniowskich, 
d) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz ksztahowanie zasad 

kultury zdrowotnej , nawyk6w higieny i czystosci wsr6d uczni6w, 
e) rozwijanie aktywnosci, samodzielnosci samorz~dnosci 

uczniowskiej , 
f) wsp61dzialanie z nauczycielami, z rodzicami lub prawnyml 

opiekunami uczniow w sprawach wychowawczych, 
g) pomoc w zorganizowaniu dOZywiania - jezeli takowe prowadzone 

jest w szkole. 
5. Swietlica posiada oddzielne pomieszczenie, kt6re powinno bye 

wyposazone w niezbltdne pomoce, sprzltt i materialy, umozliwiaj~ce 
odpowiedni~ realizacjlt programu pracy opiekunczej i wychowawczej. 

6. Swietlica prowadzi zajltcia zgodnie z rozkladem zajlte dydaktyczno
wychowawczych szkoly tak, aby obj~e opiek~ wszystkich uczniow 
dojezdzaj~cych. 

7. Swietlica realizuje swoje zadania zgodnie z programem 
wychowawczym szkoly. 

8. Swietlica prowadzi zajltcia w grupie wychowawczej, ktorej liczebnose 
nie powinna przekraczae 25 uczniow. 
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9. Opiek~ swietlicow~ obj<tci s~ obowi~zkowo wszyscy UCZllIOWJe 

dojezdzaj~cy do domu autobusem szkolnym. 

lO.Przyjmowanie do swietlicy uczni6w nie obj<ttych dowozeniem 
odbywa si<t na podstawie pisemnego zgloszenia przez ich rodzic6w 
lub prawnych opiekun6w. 

11.Bezposredni~ opiek<t nad swietlic~ sprawuje nauczyciel-wychowawca 
wyznaczony przez dyrektora. 

12. Szczeg610we zasady funkcjonowania swietlicy okreslajej regulamin. 
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ROZDZIAL XI 

Dyrektor 

I . Kieruje biezl:\.cl:\. dzialalnoscil:\. szkoly oraz reprezentuje jl:\. na zewnl:\.trz. 

2. Jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w szkole 
nauczycieli, pracownik6w obslugi i administracji. 

3. Prowadzi kancelari« szkoly oraz sprawy kadrowe pracownik6w 
szkoly. 

4. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracownik6w szkoly. 

5. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porzl:\.dkowe pracownikom 
szkoly. 

6. Wyst«puje z wnioskiem - po zasi«gni«ciu opinii Rady Pedagogicznej 
- w sprawach odznaczen, nagr6d i innych wyr6znien dla nauczycieli 
oraz pozostalych pracownik6w szkoly. 

7. Scisle wsp61pracuje z Radl:\. Pedagogiczn~ Radl:\. Rodzic6w, 
Samorzl:\.dem Uczniowskim, organem prowadzl:\.cym i nadzorujl:\.cym 
szkol«. 

8. Zwoluje co najrnniej 3 razy w roku szkolnym: posiedzenie Rady 
Pedagogicznej, kt6rej przewodniczy, og61ne zebranie rodzicow 
(prawnych opiekun6w) oraz zebranie samorzl:\.du uczniowskiego. 

9. Sprawuje nadzor pedagogiczny w szkole i opiek« nad uczniami. 

IO.Realizuje uchwaly Rady Pedagogicznej podj«te w ramach JeJ 
kompetencji , pozostale zas wstrzymuje. 

II.Dysponuje srodkami okreSionymi w planie finansowym szkoly 
i ponosi odpowiedzialnosc prawnl:\. za ich prawidlowe wykorzystanie. 

12.Dba 0 naleZytl:\. harmoni« w pracy, przykladne jej wykonywanie, sluty 
pomocl:\. calej spolecznosci szkolnej, doskonali prac« organizacyjn~ 
dydaktyczn~ wychowawczl:\. i opiekunczl:\. szkoly. 

13 .Nawil:\.zuje wsp61prac« z innymi szkolami. 
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14.Pozyskuje dla szimly przyjaci61 i sponsor6w. 

15.Wykonuje inne zadania wynikaj~ce z odr~bnych przepis6w. 

16. W okresie funkcjonowania szkoly podstawowej w ramach Zespolu 
Szk61 w Polesiu istnieje funkcja wicedyrektora zespolu, kt6rego 
powoluje i odwoluje dyrektor po zasi~gm~clU opilln rad 
pedagogicznych oraz organu prowadz~cego Zesp61. 

17. Wicedyrektor wspiera prac~ organizacyjn~ i pedagogiczn~ dyrektora 
i zast~puje go w czasie nieobecnosci. 

18.Szczeg61owy zakres obowi~zk6w wicedyrektora okresla dyrektor. 
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ROZDZIAL XII 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoly w zakresie 
realizacji jej statutowych zadan dotyczSecych spraw dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekunczych. 

2. W sklad rady wchodzSe wszyscy czynlll nauczyciele zatrudnieni 
w szkole. 

3. W posiedzeniach rady mogSe brae udzial, z glosem doradczym, 
osoby zaproszone przez jej przewodniczSecego lub przez wittkszose 
jej czlonk6w. 

4. Rada obraduje na posiedzeniach plenamych, w zespolach 
nauczycie1skich i komisjach w czasie pozalekcyjnym. 

5. Uchwaly rady SSe podejmowane zwyklSe wittkszosciSe glos6w 
w obecnosci co najmniej polowy jej czlonk6w. 

6. Z posiedzenia rady, jej zespolu lub komisji sporzSedzany jest 
protok61 oraz rejestr uchwal w ci~u 7 dni od daty zebrania. 

7. Kazdy czlonek rady moze wniese do protokolu sprzeciw lub uwagi 
wobec jego treSci na poczSetku nastttpnego posiedzenia. 

8. Posiedzenie rady zwoluje jej przewodniczSecy - dyrektor szkoly -
oglaszajSec stosowne zarzSedzenie. 

9. Posiedzenie rady zwolae moze r6wniez przedstawiciel organu 
prowadzSecego lub nadzorujSecego szkoltt oraz 113 czlonk6w rady 
podpisujSec stosowny wniosek. 

10.Rada zatwierdza program wychowawczy szkoly, wyniki 
klasyfikacji promocji uczni6w, wewnSetrzszkolny system 
ocelllallia. 

11.Rada opiniuje organizacjtt szkoly, tygodniowy rozklad zajtte, plan 
finansowy szkoly, wewnSetrzszkolne regulaminy, wnioski dyrektora 
dotyczSece przyznania nauczycielom nagr6d, wyr6znien, odznaczen, 
zestaw program6w nauczania. 
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12.Rada przedklada organowl prowadzq.cemu propozy.cJe zmlan 
W statu.cie szkoly. 

13.Rada - zgodnie z obowiqzuj<\:.cym prawem oswiatowym - dokonuje 
zmian w statu.cie szkoly. 

14.Nau.czy.ciele - .czlonkowie Rady Pedagogi.cznej S<\: odpowiedzialni 
wszys.cy razem i kazdy z osobna - za jakosc pracy dydakty.cznej , 
wy.chowawczej , opiekunczej w szkole oraz bezpieczenstwo 
uczni6w. 

15. Szczeg610we zasady funk.cjonowania Rady Pedagogi.cznej okresla 
jej regulamin. 
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ROZDZIAL XIV 

Samorz~d Uczniowski 

1. Samorza..d Uczniowski jest sta1a.. reprezentacja.. wszystkich uczniow 
oraz wspolgospodarzem szkoly - na rowni z pozostalymi organami 
w niej dzialaja..cymi. 

2. Uczniowie wybieraja.. sposrod siebie Radre Uczniowska.. w miesia..cu 
wrzesniu na okres jednego roku szkolnego. 

3. Pracami Rady kieruje przewodnicza..cy, dwoch Jego zastrepcow, 
sekretarz i skarbnik. 

4. Rada zbiera sire co najmniej 3 razy w roku szkolnym na wniosek 
swojego przewodnicza..cego, 113 skladu czlonkow, opiekuna, 
dyrektora. 

5. Rada przedklada dyrektorowi wlasne propozycje zmian 
w funkcjonowaniu szkoly, wspoltworzy rozne formy wypoczynku, 
wycieczki, zabawy, czuwa nad przestrzeganiem statutu przez cala.. 
spolecznosc szkoly, a 0 ewentualnych lamaniach owych zasad 
informuje swojego opiekuna lub dyrektora. 

6. Rada, jak i poszczegolne Rady Klasowe, moga.. - za wiedza.. 
i aprobata.. wychowawcow klas, opiekuna samorza..du uczniowskiego 
lub dyrektora - zbierac skladki na potrzeby wlasne lub romych 
organizacji czy instytucji oraz prowadzic dzialalnosc gospodarcza... 

7. Rada rna prawo przedstawic dyrektorowi uczniow do wyroznien 
i nagrod za wybitne osia..gnirecia w dzialalnosci spolecznej na rzecz 
szkoly oraz miejscowego srodowiska. 

8. Rada rna prawo ukarac uczniow - swiadomie lamia..cych zasady 
statutu poprzez zakazanie im reprezentowania szkoly 
w imprezach i uroczystosciach przez nia.. organizowanych. 

9. Radzie podlegaja.. Rady Klasowe - wybrane przez ogol uczniow 
danej klasy na pocza..tku roku szkolnego, a zlozone z gospodarza, 
sekretarza i skarbnika klasowego. 
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lO.Rada prowadzi kronikce szkoly, gazetkce szkolna., rejestr swoich 
uchwal, zeszyt kasowy przy pomocy nauczycieia - opiekuna 
samorz'ldu uczniowskiego wskazanego przez dyrektora 
i aprobowanego przez ogol uczniow - samorz'ld szkolny. 

11.Przedstawiciele samorz'ldu uczniowskiego opiniuj'l - na wniosek 
dyrektora - pracce nauczycieia w czasie dokonywania jego oceny. 

12.Samorz'ld uczniowski opiniuje program wychowawczy szkoly oraz 
wewn'ltrzszkolny system oceniania. 

13.Szczegolowe zasady funkcjonowania samorz'ldu uczniowskiego 
okresla regulamin. 



36 

ROZDZIAL XV 

Zasady wsp61dzialania organ6w szkoly 

1. Wszystkie organy szkoly dzialajlt w interesie wsp61nym plac6wki. 

2. Koordynatorem wsp6lpracy pomi«dzy organami szkoly jest 
dyrektor. 

3. W sprawach zasadniczych dla szkoly organy moglt obradowac 
wsp61nie pod przewodnictwem dyrektora. 

4. Sprawy spome pomi«dzy organami szkoly rozstrzygajlt zasady 
niniejszego statutu i przepisy prawa oswiatowego. 

5. Kazdy z organ6w szkoly moze odwolac SI« do organu 
prowadzltcego i nadzorujltcego plac6wk«. 
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R 0 Z D Z I A LXVI 

Uczniowie szkoly, ich prawa i obowhlzki 

1. Do szkoly uczr;:szczajll uczniowie w wielcu od 7 do 13 lat, ale nie 
poiniej niz do ukonczenia roku szkolnego, w kt6rym konczll 18 
lat. 

2. Ze wzglr;:du na organizacjr;: szkoly rodzice (prawni opiekunowie) 
powinni zapisac dzieci do klasy pierwszej zasadniczo do 30 
czerwca danego roku, w ktorym dziecko konczy 6 lat, czyli rok 
wczesniej przed rozpoczr;:ciem realizacji obowillzku szkolnego. 

3. Dyrektor moze przyjllc uczniow do szkoly spoza jej obwodu, 
jezeli Sll wolne miejsca i odpowiedni dowoz. 

4. Ewentualnego podzialu na oddzialy zapisanych uczmow do 
szkoly dokonuje dyrektor wg nastr;:pujllcych kryteriow: 

a) miejsca zamieszkania, 
b) ilosci dziewczllt i chlopcow. 

5. Uczniowie szkoly majllprawo do: 
a) wlasciwie zorganizowanego procesu ksztalcenia 

zgodnego z zasadami higieny pracy umyslowej , 
b) opieki i zapewnionych warunkow bezpieczenstwa, ochrony 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej blldi 
psychicznej, poszanowania swojej godnosci osobistej, 

c) Zyczliwego, podmiotowego traktowania w procesle 
dydaktycznym, wychowawczym i opiekunczym, 

d) swobody wyrazania mysli i przekonan, w tym religijnych, 
jezeli to nie narusza dobra innych osob, 

e) rozwijania zainteresowan, zdolnosci i talentow poprzez 
korzystanie z dodatkowych zajr;:c pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych, 

t) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych 
sposobow kontroli postr;:pow w nauce poprzez odpowiedzi 
ustne i prace pisemne, 

g) pomocy w przypadku trudnosci w nauce poprzez 
mozliwosc korzystania z zajr;:c wyrownawczych, 

h) korzystania z poradnictwa psychologicznego, 
pedagogicznego, zawodowego m.in. w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji, 
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i) korzystania z pomieszczen szkolnych, sprz~tu sportowego, 
boisk, ksi~gozbioru biblioteki, srodkow dydaktycznych, 
swietiicy, autobusu szkolnego - zgodnie z przyj~tymi 

zasadami i regulaminami, 
j) wplywania na Zycie szkoly poprzez dzialalnose 

samorzltdow~ zrzeszanie si~ w organizacje uczniowskie, 
k) zwolnienia si~ z zaj~e lekcyjnych i pozalekcyjnych na 

osobistlt lub pisemnlt prosb~ rodzicow (prawnych 
opiekunow), 

I) bycia informowanym na tydzien przed 0 przeprowadzeniu 
sprawdzianu (pracy kontrolnej) i zakresie materiaru, 
z ktorego b~dzie si~ odbywal, 

m) zwrotu prac pisemnych przez nauczycieli w ci~u dwoch 
tygodni, 

n) otrzymania pochwal, nagrod, wyr6Znien za wzorowe 
wykonywanie swoich obowiltzkow uczniowskich, 
aktywnose spoleczn~ osi~ni~cia sportowe i artystyczne, 
bohaterski czyn oraz godne reprezentowanie szkoly na 
zewnlttrz, 

0) nieskr~powanej obrony wlasnej osoby - osobiscie lub 
poprzez wskazanie swego obroncy: prawnego opiekuna, 
wychowawcy, opiekuna samorzltdu uczniowskiego lub innlt 
osob~ - zajej zgod~ 

0) korzystania - za wczesniejszlt zgodlt nauczycieli -
opiekunow z telefonow komorkowych, aparatow 
fotograficznych, odtwarzaczy w czasie wycieczek lub 
imprez organizowanych przez szkol~. 

6. Uczniowie majlt obowiltzek: 
a) bye naleZycie przygotowanym do zaj~e lekcyjnych, aktywnie 

uczestniczye w zyciu kulturalnym i samorzltdowym szkoly, 
b) przestrzegae zasad wlasciwego zachowania w odniesieniu do 

nauczycieli, pracownikow obsrugi i administracji, uczniow 
oraz szanowae godnose osobistlt wszystkich ludzi, 

c) bye odpowiedzialnym za wlasne zycie, zdrowie, higien~ oraz 
rozwoj psychofizyczny, 

d) dbae 0 wspolne dobro, lad i estetyk~ w budynku i obejsciu 
szkoly, 

e) przestrzegae norm prawnych okreslajltcych funkcjonowanie 
szkoly, a w szczegolnosci zasady niniejszego statutu, 

t) wykonywae polecenia dyrektora, nauczycieli, pracownikow 
administracj i i obslugi szkoly, 
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g) zwalczac aktywnie w swolm grome przeJawy wszelkiej 
patologii spolecznej, 

h) dbac 0 dobre imi<e szkoly. 
i) dostarczyc w ci<w;u 7 dni do wychowawcy, w czasie jego 

nieobecnosci do dyrektora, zwolnienie pisemne z zaj<ec od 
rodzic6w, prawnych opiekun6w lub lekarza, 

j) nosic jednolity str6j szkolny - okreslony przez dyrektora 
i odpowiednie obuwie dostosowane do poszczeg61nych zaj<ec, 
posiadac odpowiedniil fryzur<e, przestrzegac zasad higieny 
osobistej. 
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ROZDZIAL XVII 

Nagrody i kary dla uczni6w 

I. Dla uczniow wyr62:niajllcych sice w nauce, zachowaniu, dzialalnosci 
spolecznej, sportowej i artystycznej Rada Pedagogiczna 
w porozumlemu z Radll Rodzicow przyznaJe nagrody 
i wyromienia. 

2. W szkole przyznawane Sll nastcepujllce nagrody i wyroznienia dla 
uczniow: 

a) publiczna pochwala ucznia przez wychowawcce lub dyrektora 
na apelu, 

b) dyplom uznania od Rady Pedagogicznej za: dobre wyniki w 
nauce (srednia 4,75) oraz wzorowe lub dobre zachowanie, 
wyrozniajllcll pracce spolecznll na rzecz szkoly, godne 
reprezentowanie jej na zewnlltrz, 

c) nagroda rzeczowa (zasadniczo ksilli:ka) - z dedykacjll blldz 
dyplomem uznania - od Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodzicow za: celujllce lub bardzo dobre wyniki w nauce 
(srednia 4,75) oraz wzorowe blldz dobre zachowanie, za 100 
% frekwencjce na obowillzkowych zajceciach lekcyjnych w 
roku szkolnym, za wybitne osi~mcecla w sporcie 
i dzialalnosci artystycznej , za pracce spolecznll na rzecz 
szkoly, za bohaterskllPostawce. 

3. W szkole istniejllnastcepujllce kary dla uczniow: 
a) upomnienia wychowawcy za jednorazowe, drobne 

prZeWInleme, 
b) upomnienie dyrektora za powtarzajllce sice przewinienia, 
c) nagana wychowawcy przy klasie za chuliganskie 

zachowanie, 
d) nagana dyrektora szkoly na apelu szkolnym za 

chuliganstwo, wandalizm i inne postawy patologiczne, 
e) zawieszenie w prawach ucznia - do czasu wspolnego 

wypracowania przez szkolce, rodzicow (prawnych 
opiekunow) lub Slld dzialan resocjalizujllcych. 

4. Zniszczone swiadomie i celowo mienie szkoly, winowajca 
zmuszony jest - w miarce swoich mozliwosci - naprawic, 
odpracowac - po uprzedniej konsultacji dyrektora z wychowawcll 
i rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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5. Biema akceptacja chuliganstwa lub wandalizmu przez uczmow 
traktowana jest przez szkol~ jako ich wspoludzial w wykroczeniu. 
Swiadkowie chuliganskich zachowail. zobowi~zani s~ do szybkiego 
poinforrnowania 0 nich nauczyciela dyZumego lub wychowawc~ 
klasowego, b~di dyrektora szkoly. 

6. Wybryk chuliganski, aspoleczna postawa, lekcewazenie swoich 
obowi~zkow jest podstaw~ nie tylko do obnizenia uczniowi oceny 
zachowania, ale rowniez do nie przyznania nagrody, zakazie 
uczestnictwa w uroczystosciach 1 imprezach szkolnych, 
reprezentowaniu szkoly na zewn~trz. 

7. Uczen moze bye - na wniosek wychowawcy lub Rady 
Pedagogicznej przemeslOny przez dyrektora do k1asy 
rownoleglej, jezeli jego zachowanie jest nieodpowiednie i ile 
wplywa na uczniow. 

8. Dobrowolne i szybkie przyzname Sl~ uczma do willy powaznie 
lagodzi wymiar kary. 

9. Kazdy uczen rna prawo odwolae si~ od groz~cej mu kary do 
dyrektora szkoly - sam lub poprzez: swojego prawnego opiekuna, 
wychowawc~ klasowego, opiekuna samorz~du uczniowskiego, 
gospodarza k1asy - pisemnie lub ustnie. 

10.0dwolanie si~ ucznia od wykonania kary powinno bye rzeczowo 
umotywowane, b~di poswiadczone przez wiarygodnych swiadkow. 

II.Dyrektor moze zlagodzie lub zawiesie wykonanie kary, gdy za 
ucznia por~czy: wychowawca klasowy, samorz~d klasowy, organ 
szkoly. 

12.0d kary nalozonej przez dyrektora uczen (Iub jego prawny 
opiekun) rna prawo odwolae sil( do organu prowadz~cego b~di 
nadzoruj~cego szkol~. 

13.Rodzice (prawni opiekunowie) 
powiadamiani przez wychowawc~ 

rodzajach kar jakie uczen otrzymal. 

uczma s~ niezwlocznie 
lub dyrektora 0 wszelkich 

14.Wszelkie kary s~ wpisywane do dziennikow klasowo-Iekcyjnych. 



42 

15 .Nakladane kary nie mog~ naruszac nietykalnosci cielesnej 
i godnosci osobistej uczni6w. 
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ROZDZIAL XVIII 

Rodzice (prawni opiekunowie) uczni6w 

1. Swobodnie wybieraj~ wlasn~ reprezentacjce - Radce Rodzicow. 

2. Maj~ prawo do stawiania wnioskow i wyrazania opinii 
dotycz~cych funkcjonowania szkoly na zebraniach ogolnych 
lub klasowych. 

3. Mog~ zasicegac szczegolowych infonnacji 0 postcepach swoich 
dzieci w szkole od wychowawcow klasowych i nauczycieli 
poszczegolnych przedmiotow na zebraniach ogolnych, 
klasowych, spotkaniach indywidualnych - organizowanych poza 
czasem zajcec lekcyjnych. 

4. Korzystaj~ z prawa posylania swoich dzieci na zajcecia 
katechetyczne, kt6re organizuje szkola dla poszczegolnych, 
legalnych wyznan religijnych, na podstawie odrcebnych 
przepisow. 

5. Za zgod~ dyrektora korzystaj~ z pomieszczen i obiekt6w szkoly 
w celu zorganizowania wlasnych zebran i imprez. 
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R 0 Z D Z I A LXIX 

Pracownicy obslugi 

1. W szkole istniej!t nast~puj!tce stanowiska pracownikow obslugi: 
referent, womy-konserwator, wozne-sprz!ttaczki. 

2. Liczba stanowisk pracownikow obslugi wynika z aktualnych potrzeb 
szkoly oraz mozliwosci finansowych organu prowadz!tcego. 

3. Wobec pracownikow obslugi stosuje si~ zasady Kodeksu Pracy oraz 
niniejszego statutu. 

4. Szczegolowy zakres czynnosci kazdego pracownika obsrugi okresla 
pisernnie dyrektor szkoly w porozumieniu z pracownikiem. 

5. Zasady premiowania pracownikow obslugi okresla odr~bny regulamin. 
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ROZDZIAL XX 

Zmiany statutu 

1. Prawo przedldadania zmian w niniejszym statucie posiadaj::t organy 
szkoly: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodzic6w, Samorz::td 
Uczniowski. 

2. Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna. 

3. Statut niniejszy obowi::tzuje od dnia 31 stycznia 2008 roku. 


