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Dzial I
Postanowienia ogolne
Rozdziall
Przepisy definiujl!ce
§1
• Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r.

0

systemie oswiaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572 ze zmianami)
•

Rozporz~dzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie

ramowych statu tow publicznego przedszkola i publicznych szkol (Dz. U. z 2001 Nr
61, poz. 624 ze zmianami)
• Rozporz[jdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i sluchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow w szkolach publicznych (Dz. U
z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)
•

Rozporz~dzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

warunkow i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i sluchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzaminow w szkolach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. N r 83, poz. 843)
•

Rozporz~dzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach
i placowkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
•

Rozporz~dzenie

Ministl·a Edukacji Narodowej i Sportll z dnia 7 stycznia 2003 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkolach i placowkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz.

114)
• Rozporz[jdzenie Ministra Edllkacji Narodowej i Sportll z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad lIdzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkolach i placowkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz.
532)
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• Rozporz!jdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawic
warunkow organizowania ksztalccnia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy
niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zagrozonych niedostosowaniem
spolecznym (Dz. U. poz. 1113)
• Rozporz!jdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 pazdziernika 2013 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257)
• Konwencja

0

prawach dziecka przyjyta przez Zgromadzenie Ogolne Narodow

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze
zmianami)
• Rozporz!jdzenie Prezesa Rady Ministrow z dltia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad
techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)

I. I1ekroc w dalszych przepi sach jest mowa bez bli zszego okreslenia 0:
a) Szkole - nalezy przez to rozumiec Szkoiy Podstawow!j im. ks. M. K. Sarbiewskiego
w Sarbiewie,
b) Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawt( z dnia 7 wrzesnia 1991 r.

0

systemie oswiaty

(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z pOin. zm.),
c) Statucie- nalezy przez to rozumiec Statut Szkoiy,
d) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej , Organach Samorz!jdu Uczniowskiego Radzie Rodzicow
- nalezy przez to rozumiec organy dziaiaj!jce w Szkole,
e) uczniach i rodzicach - nalezy przez to rozumiec uczniow Szkoly oraz ich rodzic6w lub
prawnych opiekun6w,
f)Wychowawcy - nalezy przez to rozumiec nauczyciela, ktorego szczeg61nej opiece
wychowawczej powierzono dany oddziai Szkoly,
g) Organem prowadZ!jcym Szkoit( - nalezy przez to rozumiec Samorz!jd Gminy Baboszewo;
sprawuj!jcym nadzor pedagogiczny nad Szkol!! - nalezy przez to rozumiec Kuratora
Oswiaty w Warszawie,
h) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - nalezy przez to rozumiec tahe inn!j poradnit(
specjalistyczn'llub inn!j instytllcjy swiadcz!jc!j poradnictwo i specjali styczn'l pomoc.
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2.0rganem wyzszego stopnia w rozumlel11U

Kodeksu

post((powania administracyjnego,

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiqzku
szkolnego, jest Kurator.
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Rozdzial2
Podstawowe informacje

szkole

0

§1
1. Szkola Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego jest publicznll Szkolll Podstawow'!.
2. Siedziba szkoly znajduje siy w Sarbiewie.
3. Szkola rna nadane imiy ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.
4. Szkola posiada wlasny sztandar.

§2
1. Nazwa Szkoly uzywanajest przez Szkoly w pelnym brzmieniu.

2. Na piecz'!tkach i stemplach maze bye uzywany skr6t nazwy.

§3
1. Czas trwania cyklu ksztalcenia w Szkole wynosi 6 lat.
2. W Szkole jest

utworzony

oddzial

przedszkolny,

realizuj,!cy

program

wychowania

przedszkolnego.
3. W Szkole jest utworzony oddzial przedszkolny dla 3

4-latk6w, realizuj,!cy program

wychowania przedszkolnego (piyciogodzinny).
4. Szkola zapewnia mozliwose korzystania z:
a) biblioteki
b) swietlicy
c) hali sportowej,
d) boiska szkolnego,
e) placu zabaw
f)zajye wyr6wnawczych
g) k61 zainteresowall
h) punktu dozywiania

§4
I. Zasady i tryb postypowania w sprawach spelniania obowi,!zku szkolnego okreslajll odrybne
przeplsy.
2. Na zasadach okreslonych w ustawie Dyrektor maze zezwolie uczniowi na: indywidualny tok
lub program nauki alba na spelnienie obowi,!zku szkolnego poza Szkol,! pod warunkiem
skladania egzamin6w klasyfikacyjnych.
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§5
I. Na zasadach okreslonych w ustawie w Szkole mogq dzialae stowarzyszenia

orgamzacJe,

z wyjqtkiem partii i organizacji politycznych.
2. Zasady funkcjonowania w Szkole zwiqzk6w zawodowych regulujq odr~bne przepisy.

§6
I. Szkola jest jednostka budzetowq.
2. W Szkole mogq bye tworzone srodki specjalne.
3. Szczeg610we zasady gospodarki finansowej Szkoly regulujq odrybne przepisy.
§7

I. Zasady wydawania oraz wzory swiadectw i innych druk6w szkolnych, spos6b dokonywania
ich sprostowan i wydawania duplikat6w oraz zasad odplatnosci za wykonywanie tych
czynnosci okreslajfj odrybne przepisy.
§9
I. Szkola jest szkol'l publiczna, realizuj'lc'l zadania okreslone w Podstawie Programowej

Ksztalcenia Og61nego dla szescioletnich szk61 podstawowych, w granicach wyznaczonych
planem finansowym szkoly, odpowiednio do zgromadzonych srodk6w finansowych.
§10

I. Swiadectwo ukOl\czenia Szkoly uprawnia do podjycia nauki w gimnazjum.

§11
I. Nauka w Szkole jest obowifjzkowa i bezplatna.

§ 12
I. W Szkole realizujq obowi'lzek szkolny uczniowie w wieku okreslonym itp. 15 Ustawy

o systemie oswiaty z dnia 07.09.19911'., zamieszkali w obwodzie szkoly.
§13
I. Do obwodu Szkoly w Sarbiewie nalezq nastypujqce miejscowosci: Sarbiewo, Dluzniewo,

Jarocin, Wola Folwark, Wola Dluzniewska, Galomin, Galominek.
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Rozdzial3
Cele i zadania SzkoIy
§1
I. Szkola reali zuje prawo dzieci do ksztalcenia oraz wychowania wynikaj'lce z przepi s6w prawa
zgodnie z Ustaw'l i podstawq programOWq dla szk61 szescioletnich oraz przepis6w wydanych
najej podstawie, a w szczeg6lnosci:
a) wyposaza ucznia w umiejytnosci ksztalcenia Sly i kierowania wlasnym rozwoJem
przygotowujqC do pracy w warunkach wsp6lczesnego swiata
b) ksztaltuje srodowisko wychowawcze sprzyjajqce realizacji cel6w i zasad okreslonych
w Ustawie i podstawie programowej stosownie do warunk6w szkoly i wieku uczni6w,
c) sprawuje opieky nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mozliwosc i Szkoly,
d) umozliwia uczniom podtrzymanie tozsamosci narodowej - dobrowolne lIczestn ictwo
w katechizacji, zgodnie z obowi!!zlljqcymi przepisami,
e) lImozliwia zdobycie wiedzy

i lImiejytnosci

niezbydnej

do

lIzyskania swiadectwa

lIkOllczenia szkoly,
f) urnozliwia absolwentorn dokonanie swiadurnegu wyburu dal szego kierunkll ksztalcenia,

g) kultywuje tradycje regionalne i poczucie przynaleznosci do "rnalej ojczyzny",
h) upowszechnia wiedzy ekologicznq oraz ksztaltuje wlasciwe postawy wobec problern6w
ochrony srodowiska.
i) ukazuje wartosci w rodzinie oraz pomaga przygotowac siy do okresll dojrzewania,
j) promuje zachowania prozdrowotne uczni6w.

§2
I. Szkola wykonuje zadania z uwzglydnieniem optymalnych warllnk6w rozwoju lICZl1la. kt6re
wynikajq z lIstawy. a takZe wydanych na jej podstawie akt6w prawnych.
2. Szkola:
a) realizuje szkolny zestaw prograrn6w nallczania,
b) realizuje ramowe plany nauczania,
c) opiera siy na ustalonych przez MEN zasadach oceniania,
klasyfikowania i promowania uczni6w oraz Wewnqtrzszkolnym Systemie Oceniania,
d) wsp61pracllje z poradni q psychologiczno-pedagogicZl1q celem niesieni a pomocy uczniom,
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e) organizuje nauczame indywidualne uczmom spelniaj(jcym wymagane warunki zgodnie
z obowi(jzuj(jcymi przepisami,
f) organizuje zajt;cia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczni6w posiadaj(jcych orzeczenie

o potrzebie takich zajt;c w ramach posiadanych srodk6w,
g) zapewnia uczniom mozliwosc realizacji indywidualnych potrzeb,
h) uczniom z deficytami rozwojowymi, kt6rych rodzice nie wyrazili zgody na naukt; w szkole
specjalnej, szkola organizuje proces dydaktyczny, dostosowany do poziomu rozwojowego
dziecka,

zgodnie

ze

wskazaniami

poradni

psychologiczno-pedagogicznej,

zindywidualizowany proces kszta!cenia lub na wniosek rodzic6w prowadzi nauczanie
programem szkoly specjalnej,
i)organizuje opiekt; nad uczniami niepelnosprawnymi UCzt;szczaj(jcymi do Szkoly,
j)organizuje, w porozumieniu z organ em prowadz'lcym, nauczanie indywidualne dla ucznia
posiadaj'lcego orzeczenie

0

potrzebie indywidualnego nauczania na wniosek rodzic6w

uczma.
3. Szkola podczas zajt;c na terenie szkoly zapewma ucznlom

opiek~

zgodnie z przeplsaml

bezpieczenstwa i higieny:
a) Dyrektor Szkoly odpowiada za stworzenie warunk6w bezpieczenstwa

zaj~c

w Szkole

i organizowanych poza szkol(j oraz za uswiadomienie nauczycielom zagrozen dla
bezpieczenstwa uczni6w i sposob6w przeciwdzialania tym zagrozeniom,
b) Dyrektor Szkoly jest odpowiedzialny za szkolenie pracownik6w,
c) Dyrektor Szkoly, nauczyciele i pracownicy szkoly s(j odpowiedzialni za bezpieczenstwo
i zdrowie uczni6w w czasie ich pobytu w szkole oraz podczas zajyc organizowanych poza
szkol(j,
d) kazdy nauczyciel zobowi'lzany jest systematycznie kontrolowac miejsce, gdzie prowadzi
zajt;cia - dostrzezone zagrozenia musi sam usun(jc lub niezwlocznie zglosic Dyrektorowi
Szkoly,
e) nauczyciel

wychowania

fizycznego

obowi'lzany

jest

sprawdzic

stan

lTIleJsca

przeprowadzanych zajt;c, sprawnosc sprzt;tu sportowego przed ich rozpoczt;ciem, dbac
o dobr(j organizacjt; zajt;c i zdyscyplinowanie uczni6w,
f) w

czasie

przerw

mit;dzylekcyjnych

nauczyciele obowi'lzani

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczni6w,
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s(j

do

zapobiegania

g) dyzury nauczycieli pefnione

s~

wedlug ustalonego harmonogram u na dany rok szko ln y

i opracowanego regulaminu ,
h) nauczyciel dyzuruj~cy

obowi~zany

jest pelnie dyzur wedlug opracowanego harmonogramu

dyzur6w,
i)nauczyciel - wychowawca

obowi~zany

jest do zapoznania uczni6w z sygnalem alarmowym

i planem ewakuacyjnym Szkoly,
j)Szkola moze organizowae wycieczki lokalne, poza miej scem zam ieszkania, bi waki, rajd y
oraz inne imprezy turystyczne,
k) za bezpieczenstwo dzieci i sprawy organizacyjno - porzqdkowe oraz finansowe podczas
imprez turystycznych (wycieczki) odpowiada kierownik imprez (za bezpieczenstwo
poszczeg61nych grup uczni6w odpowiedzialni

s~

opiekunowie grup),

I)kierownikiem na wycieczce moze bye kazdy nallczyc iel (pracownik pedagogiczny), kt6ry
ukonczyl kurs dla kierownik6w wycieczek,
m)nallczyciel

organizuj~cy zaj~cia

do zgloszenia powyzszych

zaj~e

lekcyjne z lIczniami poza terenem Szkoly

zaj ~e

za bezpieczenstwo uczni6w odpowiedzialni

s~

kulturalno rozrywkowych na terenie Szkoly
nallczyc iele i inni pracownicy Szkoly,

nallczyciel lub inny pracownik Szkoly, kt6ry zauwazyllub dowiedzial
zobowiqzany udzielie pomocy poszkodowanemll, zawiadomie
piel~gniark~

jest

dyrektorowi Szkoly

n) w czasie organizowanych r6znych form

0)

obowi~za ny

0

si~ 0

wypadkll jest

wypadkll lekarza lub

oraz dyrektora szkoly

p) w razie zaistnialego wypadku w czasie wycieczki (biwaku itp.) wszystkie stosowne decyzje
podejmuje i odpowiada za nie kierownik imprezy.
4. Szkola zapewnia opiek~ i pomoc

indywidualn~

uczniom przez:

a) udzielenie pomocy materialnej stalej lub doraznej, w

miar~

posiadanych srodk6w,

b) uzyskanie pomocy materialnej od odpowiednich instytucji,
c) wnioskowanie do Kuratora
postanowienia

0

umieszczenie dziecka w rodzinie

zast~pczej

na podstawie

s~dowego,

d) przydzielenie stalego opiekuna uczniowi z uszkodzeniami narzqdu ruchu, sluchu, wzroku,
e) nieodplatne korzystanie z dozywiania zorganizowanego w Szkole (fundusze GOPS,
indywidualni sponsorzy),
f) stypendium socj alne,
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g) korzystanie z bezpiatnych podrycznikow znajdujqcych si y w bibliotece szkolnej,
h) uczniowi mozna przyznac jedno lub wiycej swiadczen. Stypendium moze byc przyznane
w zaleznosci od sytuacji materialnej ucznia w pelnej lub czysciowej wysokosci. Pomoc
materialna przyznaje szkolna komisja ds. pomocy materialnej, powolana przez dyrektora
szkoly na wniosek wychowawcy, pedagoga lub rodzicow,
i)swiadczenia przyznaje siy w ramach srodkow przyznanych na ten cel w budzecie szkoly lub
gminy.

§3
1. Realizacja celow i zadan Szkoly nastypuje poprzez integracjy tresci nauczania w:
a) edukacji wczesnoszkolnej ,
b) zajyciach przedmiotowych
2. Wspolpracy z Poradniq Psychologiczno- Pedagogicznq w Plonsku.
3. Prowadzenie w miary mozliwosci kol zainteresowaJ\ i w miary potrzeb zajyc dydaktycznowyrownawczych.
4. Oddzialywanie wychowawcze skierowane na priorytety:
a) poczucie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wlasne i innych,
b) wlasciwe zachowanie w rodzinie, w grupie kolezenskiej, w szerszej spolecznosci,
c) wpajanie zasad kultury zycia codziennego.

II

Dzial II
Zarz~dzanie Szkol~

Rozdziall
Zagadnienia podstawowe
§1
I. Zadania i kompetencje organu prowadzqcego SzkolC; oraz organu sprawujqcego nad Szkolq
nadz6r pedagogiczny, w tym w szczeg61nosci zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego
oraz nadzoru nad dzialalnosciq Szkoly w sprawach administracyjnych finansowych, okreslajq
odrc;bne przepisy.
2. Organy,

0

kt6rych mowa w ust. I, mogq ingerowac w dzialalnosc Szkoly wylqcznie w zakres ie

i na zasadach okreslonych w ustawie.
§2

1. Szkolq kieruje Dyrektor.
2. Kolegialnym organem Szkoly w zakresie realizacji jej statutowych zadan dotyczqcych
ksztalcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
3. W Szkole dzialajq organy Samorzf)du Uczniowskiego i Rady Rodzic6w.

§3
I. Wymiana informacji pomic;dzy organami szkoly:
a) biezqca wymiana informacji mic;dzy organami Szkoly odbywa SIC; podczas zebral\
i posiedzen Rady Pedagogicznej , odpraw z pracownikami Szkoly, zebran plenarnych og61u
rodzic6w, zebran Rady Rodzic6w,
b) przekazywanie informacji odbywa siC; r6wniez poprzez apele, ogloszenia, indywidualne
kontakty z rodzicami , spotkania podczas imprez i uroczystosci szkolnych, organizacjc;
lekcji otwartych i kolezenskich,
c) rodzice i nauczyciele oraz wszystkie instytucje wsp61dzialajqce ze Szkola wsp61dzialajq ze
sobq w sprawach: nauczania, wychowania i opieki.
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§4
I. Dyrektor wstrzymuje uchwaly Rady Pedagogicznej oraz organu kolegialnego Samorz'!du
Uczniowskiego, jezeli uchwala jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczaj'!c termin na
wyeliminowanie stwierdzonych uchybien.
2.0 wstrzymaniu wykonania uchwaly Dyrektor niezwlocznie informuje organ sprawujqcy
nadz6r pedagogiczny nad Szkol,!, a takZe organ prowadz'!cy
3. Po uplywie terminu,

0

Szkol~.

kt6rym mowa w us!. I, uchwala traci moc w zakresie

obj~tym

ingerencj,! Dyrektora.

§5
I. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych

podejmowanie ostatecznych

ro zstrzygni~6

mi~dzy

dzialajqcymi w Szkole organami oraz

w tego rodzaju sprawach nalezy do Dyrektora

§6
I. Trybu,

0

kt6rym mowa w przepisach poprzedzaj,!cych, me stosuje

uregu lowanych odr~bnymi przepisami, w szczeg61nosci w sprawach:
a) odpowiedzialnosci dyscyplinarnej,
b) odpowiedzialnosci porz'!dkowej,
c) spor6w ze stosunku pracy.
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si~

do

po st~powaJ\

Rozdzial2
Organy Szkoly
§1

I. Organami Szkoly S'l:
a) Dyrektor Szkoly,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodzicow,
d) Samorz'ld Uczniowski .
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Rozdzial3
Dyrektor Szkoly
§1
I. Stanowisko Dyrektora powierza i odwoluje z niego organ prowadzqcy Szkoly.
2. Postypowanie w sprawach,

0

kt6rych mowa w us!. 1, okreslajq odrybne przepisy.

§2
I. Do zadan Dyrektora nalezy planowanie, organizowanie, kierowan ie

nadzorowanie pracy

Szkoly.
2.Dyrektor w szczeg61nosci zabiega

0

stworzenie optymalnych warunk6w do realizacji zadan

dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych Szkoly.

§3
I. Dyrektor Szkoly kieruje biezqcq dzialalnosciq Szkoly.

2.Dyrektor Szkoly moze w ramach posiadanych kompetencj i zastrzec rozstrzygniycia kazdej
sprawy do swojej wylqcznej decyzji.
3. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracownik6w Szkoly, po zasiygn iyciu Opll111
zwiqzk6w zawodowych przy zwalnianiu.
4. Dla wykonania prac budzetowo- finansowych oraz w celu utrzymania ladu, porzqdku i higieny
w Szkole, dyrektor zatrudnia pracownik6w obslugowych na zasadach okreslonych odrybnymi
przepisami.
5. Obowiqzki pracownik6w wymienionych w ust.4 okresla Dyrektor Szkoly.

6. Do kompetencj i Dyrektora Szkoly nalezy:
a) reprezentowanie Szkoly na zewnqtrz,
b) kierowanie dzialalnosciq dydaktyczno- wychowawcz'l Szkoly,
c) podanie do publicznej wiadomosci szkolnego zestawu program6w nauczal11a oraz
szkolnego zestawu podrycznik6w,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
e) dysponowanie srodkami finansowymi Szkoly, wnioskowanie do organu prowadzqcego
szkoly w sprawie rozwoju bazy materialno- technicznej,

f) przyznawanie nagr6d Dyrektora oraz wymierzanie kar porzqdkowych nauczycielom oraz
innym pracownikom,
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g) sprawowanie opieki nad llczniami oraz stwarzanie warllnk6w do harmonijnego roZWOJll
psychofizycznego,
h) ksztahowanie atmosfery i wlasciwych stosllnk6w pracowniczych,
i) realizacja uchwal Rady Pedagogicznej podjytych w ramach jej kompetencji,
j) ustalanie i przekladanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz do zatwierdzenia
jednostce nadrzydnej projektu organizacyjnego Szkoly na dany rok szkolny,
k) opracowanie szkolnego planll nallczania,
I) nadzorowanie realizacji obowiqzkll szkolnego llczni6w zamieszkalych w obwodzie szkoly,
m)zapewnienie llczniom oraz nallczycielom i innym pracownikom szkoly nalezytych
warllnk6w bezpieczel\stwa i higieny pracy,
n) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej,
0) wydawanie zarzqdzel\ obligatoryjnych dla wszystkich uczni6w i pracownik6w,

p) ustalanie tygodniowego rozkladll zajyc lekcyjnych i pozalekcyjnych,
q) prowadzenie kontroli wewn"trznej pracy pracownik6w, dokonywanie formalnej oceny

nauczycieli i innych pracownik6w szkoly,
r) udzielanie nagr6d, wyrMniell i kar porzqdkowych llczniom,
s) wymierzanie kar porzqdkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoly zgodnie
z kodeksem pracy,
t) zwalnianie ucznia z obowiqzku realizacji przedmiot6w: j"zyk obcy, wychowanie fizyczne,
na podstawie zaswiadczenia lekarza specjalisty lub orzeczenia Poradni PsychologicznoPedagogicznej,
u) organizacja nauczania indywidualnego,
v) premiowanie i nagradzanie nallczycieli i innych pracownik6w szkoly,

w)wyst"powanie z wnioskami

0

odznaczenia i nagrody, po zasi"gni"cill opinii Rady

Pedagogicznej i zwiqzk6w zawodowych,
x) odpowiadanie za majqtek szkolny i prawidlowe powierzanie odpowiedzialnosci materialnej

zajego poszczeg61ne skladniki podleglym pracownikom,
y) realizacja zarzqdzell instancji nadrz"dnych - organu prowadzqcego i organu nadzorlljqCego
i prawidlowe przestrzeganie obowiqzk6w akt6w prawnych,
z) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej (jako jej przewodniczqcy),
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aa) wstrzymanie wykonania uchwal Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiqzujqcymi
przeplsaml,
bb) okreslanie obowiqzk6w pracownik6w szkoly,
cc) scisla wsp61praca z Radq Pedagogicznq, organami

przedstawicielskimi rodzic6w

i uczni6w oraz instytucjami spolecznymi i kulturalnymi istniejqcymi w srodowisku,
dd) wykonanie innych zadan wynikajqcych z przepis6w szczeg61owych.
7. W razie kr6tkiej nieobecnosci Dyrektora Szkoly jego kompetencje dotyczqce biezqcej pracy
Szkoly przejmuje wyznaczony nauczyciel. Nie podejmuje jednak decyzji zwiqzanych
z ewentualnym obciqzeniem finansowym Szkoly.
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Rozdzial4
Rada Pedagogiczna
§I
I. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoly realizuj,!cym zadania wynikaj,!ce ze
Statutu Szkoly.

§2
I. Czlonkami Rady S,! wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoly.
2. Przewodni cz:jcym Rady jest Dyrektor Szkoly.
§3

I. W zebraniach Rady mog:j uczestniczyc z glosem doradczym zaproszen i w jej imien ill przez
przewodnicz'!cego:
a) przedstawiciele spolecznosci uczniowskiej,
b) rodzice lIczni6w,
c) nauczycie le metodycy,
d) przedstawiciele zwi,!zk6w zawodowych,
e) inne osoby.

§4
I. Przewodnicz'!cy Rady Rodzic6w oraz Przewodnicz:jcy Samorz:jdll Uczniowskiego majq prawo
proponowac Dyrektorowi Szkoly wl,!czenie do porz'!dku obrad Rady Pedagogicznej
okreslonego punktu oraz umozliwien ie im udzialu w omawian iu wskazanych przez nich
problem6w.

§5
I. Przewodnicz:jcy Rady prowadzi i przygotowuje zebran ia Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystk ich czlonk6w

0

terminie i porz'!dku zebrania na

3 dni przed posiedzeniem w formie ogloszenia - kllrendy.

§6
I. Dyrektor Szkoly przedstawia Radzie Pedagogicznej, me rzadziej niz dwa razy w rokll
szkolnym, og61ne

wnioski

wyn ikaj ,!ce

ze

o dzialalnosci szkoly.
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sprawowanego

nadzo rll

oraz

informacje

§7
I. Do podstawowych zadan Rady nalezy:
a) planowanie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekllnczej,
b) okresowe i roczne analizowanie wynik6w nauczania i klasyfikowania pracy wychowawczej
i opiekllIlczej oraz materialnych warunkow pracy szkoly,
c) organizuje wewnytrzne samoksztalcenie (Wewnytrzne Doskonalenie Nauczycieli),
d) wspolpraca z rodzicami lIczniow.

§8
I. Rada Pedagogiczna dziala zgodnie z przyjytym reglilaminem.

§9
I. Do kompetencji stanowiqcych Rady Pedagogicznej nalezy:

a) uchwalenie regulaminu swojej dzialalnosci,
b) zatwierdzanie plan6w pracy szkoly,
c) zatwierdzenie programll wewnqtrzszkolnego systemu oceniania, po zas iygniycill op inii
Rady Rodzic6w i Samorzqdll Uczniowskiego,
d) zatw ierdzanie wynikow klasyfikacji i promowan ia lIczniow,
e) zatwierdzenie wlasnego rocznego planll pracy,
f) podejmowanie

lIchwal

wynikaj!)cych

z

zadan

dydaktycznych,

opiekllllczych

i wychowawczych szkoly,
g) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentow,
h) wyrazenie zgody na egzamin klasyfikacyjny,
i) ustalanie organizacji dosko nalenia zawodowego nallczycieli szkoly,
j) ustalenie szkolnego zestawll programow nauczania oraz szkolnego zestawu podryczn ik6w
na dany rok szkolny,
k) uchwalanie i nowelizowanie reglilaminli swojej dzialalnosci,
I) wyrazenie zgody na egzamin poprawkowy z dwoch zajyc edllkacyjnych.
m) opiniowanie Programu Wychowawczego Szkoly,
n) opiniowanie Programll Profilaktyki.
§10

I. Do kompetencji stanowiqcych Rady Pedagogicznej nalezy takZe:
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Samorzqdu

a) uchwalanie Statutu Szkoly, po zasiygniyciu opinii Rady Rodzic6w
Uczniowskiego, wnoszenie poprawek i zatwierdzanie ich,
b) wystypowanie do Kuratora Oswiaty z wnioskami

0

dokonanie oceny dzialalnosci Szkoly,

lub jej Dyrektora.

§11
I. Do kompetencji opiniodawczych Rady nalezy:
a) opiniowanie organizacji Szkoly, w tym tygodniowego rozkladu zajyc,
b) opiniowanie projektu planu finan sowego Szkoly,
c) opiniowanie skladu powolanych przez Dyrektora komi sj i

zespol6w problemowo -

zadaniowych,
d) opiniowanie wniosk6w

Dyrektora

0

przyznanie nauczycielom

odznaczen, nagr6d

i wyr6znien ,
e) wyrazanie opinii

0

kandydacie na dyrektora szkoly,

f) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoly dotyczqcej przydzialu czynnosci,

g) w ramach wynagrod zenia zasadniczego oraz zaj yc dodatkowo platnych,
h) opiniowanie program6w autorskich,
i) opiniowanie przedluzenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
j) opiniowanie nagr6d i udzielanych kar uczn iom na wni osek wychowawc6w lub innych
nauczycieli ,
k) wnioskowanie Dyrektora do Kuratora Oswiaty

0

przeniesienie ucznia do nowej szkoly.

§12

I. Rada Pedagogiczna moze ponadto:
a) wnioskowac

0

odwolanie Dyrektora Szkoly,

b) delegowac swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

§13
I. Wykonanie uchwal Rady moze byc wstrzymane przez Dyrektora Szkoly,

0

ile bydq one

niezgodne z przepisami prawa. 0 wstrzyman iu wykonani a uchwaly Dyrektor Szkoly ma
obowiqzek niezwlocznego powiadomienia organu prowadzqcego Szkol y oraz organu
sprawujqcego nadz6r pedagogiczny.

§ 14
I. Czlonek Rady Pedagogicznej zobowiqzany j est do :
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a) p1'zestrzegania postanowien p1'awa szko lnego oraz wewnytrznych

zarz~dzel\

DY1'ekto1'a

Szkoly,
b) czynnego uczestnictwa we wszystkich zeb1'aniach

pracy Rady w jej komisjach

i zespolach, do kt61'ych zostal powolany,
c) 1'ealizowania uchwal Rady takze wtedy, kiedy zglosil do nich swoje zast1'zezen ia,
d) skladania przed

Rad~

sp1'awozdal\ z wykonania p1'zydzielonych zadan,

e) przestrzegania tajemnicy ob1'ad Rady.

§ 15
I. Rada obraduje na zebraniach plenarnych w powolanych p1'zez siebie komisjach i zespolach
stalych i do1'aznych:
a) zebrania plenarne Rady organizowane
b) s1'6droczne w

zwi~zku

z

klasyfikacj~

s~

przed rozpoczyciem 1'oku szkolnego,

lub p1'omowaniem lIczni6w O1'az w mia1'y pot1'zeb,

c) dzialalnose komisji dotyczy statlltowej dzialalnosci Szkoly,
d) p1'ac,! komisji lub zespolll kieruje

p1'zewodnicz~cy

powolany p1'zez DY1'ekto1'a,

e) komisja lub zesp61 formullije wnioski, kt6re p1'zedstawia do zatwie1'dzenia Radzie,
zal~czn iki

f) zebrania komisji lub zespol6w s,! protokolowane, a ich protokoly stanow i,!

do

dokumentacji pracy Rady.

§ 16
I.Dodatkowe zebrania Rady (poza p1'zyjytym termina1'zem pracy) mog,! bye organizowane na
wniosek Dyrektora Szkoly, co najmniej p1'zez 1/3 czlonk6w Rady, organu

p1'owadz~cego

Szkoly lub o1'ganu sprawuj,!cego nadz6r pedagogiczny.

§ 17
I. Rada podejmuje uchwaly na zebraniach plenarnych :
a) uchwaly Rady obowi,!zuj,! wszystkich pracownik6w i lIczni6w szkoly,
b) lIchwaly s,! prawomocne, gdy zostaly podjyte zwykl,! wiykszosci,! glos6w w obecnosci co
najmniej 50% skladll osobowego Rady,
c) uchwaly Rady mog,! bye zawieszone jezeli , s,! niezgodne z przepisami p1'awa,
d) uchwaly s,! podejmowane w glosowaniu jawnym.

§ 18
I. Zeb1'ania Rad y
a) p1'otok61

s~

protokolowane:

sporz~dza

siy w

c i ~gll

7 dni od daty zebrania,
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b) protok6l podpisuje

przewodnicz~cy

i protokolant, a nauczyciele w terminie 14 dni

zobowiqzani s,! do zapoznania siy z jego tresci,! i zgloszeniem ewentualnych poprawek,
c) Rada na nastypnym zebraniu decyduje

0

wprowadzeniu zgloszonych poprawek do

protokolu.

§ 19
I. Protokoly z pracy Rady sporz'!dzane s,! w ksiydze protokol6w, kt6ra jest przesznurowana,

opieczytowana i podpisana przez Dyrektora Szkoly oraz zawiera klauzuly - "Ksiyga zawiera
stron ............ i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ............ do dnia ...... ".
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RozdzialS
Rada Rodzic6w
§1

I.Reprezentacj,! opiekun6w prawnych uczni6w jest w Szkole Rada Rodzic6w.

§2
I. W sklad Rady Rodzic6w wchodzi po jednym przedstawicielu z rady oddzialowej wybranym

w tajnych wyborach przez zebranie rodzic6w uczni6w danego oddzialu.
2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3. Wybory przeprowadza siy na pierwszym zebraniu rodzic6w w kazdym roku szkolnym.

§3
I. Reprezentantem Rady Rodzic6w w klasie jest tr6jka klasowa, a na forum Szkoly Zarzqd, kt6ry
tworzy Przewodnicz'!cy Rady, skarbnik i sekretarz.
§4

I. Rada Rodzic6w uchwala regulamin swojej dzialalnosci, kt6ry me moze bye sprzeczny
ze Statutem Szkoly.

§5
I. Uchwaly podejmowane S,! zwyklq wiykszosci,! glos6w w glosowaniu jawnym, w obecnosci

co najmniej polowy rodzic6w.
§6

I. Rada Rodzic6w wsp6tpracuje z Rad,! Pedagogiczn,! w zakresie nauczama, wychowania
i opieki.
2. Rada Rodzic6w uchwala program wychowawczy i profilaktyki.
§7
I. Rada

Rodzic6w

moze

wystypowae

do

Rady

Pedagogicznej

z wnioskami i opiniami dotycz'!cymi wszystkich spraw Szkoly.
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Dyrektora

Szkoly

§8
I. W celu wspierania dzialalnosci statutowej Szkoly Rada Rodzic6w moze gromadzi6 fundusze
z dobrowolnych skladek rodzic6w oraz innych ir6deL Zasady wydatkowania funduszy
okresla regulamin .

§9
l. Rada Rodzic6w posiada uprawnienia do opiniowania szkolnego zestawu program6w'
nauczania, projekt6w likwidacji lub przeksztalcania szkoly, opiniowania Statlltll Szkoly,
Wewn~trzszkolnego

Systemu Oceniania.

§10
1. Rada Rodzic6w moze wyst!!pi6 do Dyrektora z wnioskiem

0

dokonanie oceny prac

nauczyciela.
§11

l.Rada Rodzic6w opiniuje dorobek zawodowy nallczyciela w

zwi~zkll

z Jego awansem

zawodowym.

§12
1. Zasady i formy wsp6tdzialania szkoly z rodzicami w zakresie nauczal11a, wychowania
i profilaktyki:
a) rodzice wsp6ldzialaj!! z nallczycielami w sprawach wychowania, ksztalcenia i profilaktyki
swoich dzieci.

§13
l. Rodzice

maj~

prawo do:

a) znajomosci zadan i zamierzen dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
b) znajomosci

Wewn!!trzszkolnego

Systemu

Oceniania

lIczni6w,

zasad

promowania

i klasyfikowania uczni6w, znajomosci przedmiotowych kryteri6w oceniania, program6w
nauczania,

c) rzetelnej informacji na temat osobowosci swoJego dziecka, jego zachowania, postyp6w
i przyczyn trudnosci w nauce,
d) lIzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego ksztalcenia swych dzieci,
e) wyrazania i przekazywania organowi prowadz!!cemu szkoly opinii na temat prac szkoly,
f)znajomosci zalozen Programu Wychowawczego Szkoly, Programu Profilaktyki,
g) znajomosci szkolnego zestawll program6w nauczania,
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h) znajomosci Statutu Szkoly,
i)znajomosci Planu Pracy Szkoly,

§14
I. Szkola organizuje spotkania z rodzicami ,

stwarzaj~c

mozliwosci wymiany informacji oraz

maj~

prawo do indywidualnych spotkai\

dyskusj i na tematy wychowawcze. Rodzice
z nauczycielami.

§15

I. W przypadku kontliktu Rady Rodzicow z innymi organami Szkoly,
z nierespektowania uprawniei\ spolecznosci rodzicielskiej oraz nielldzielania
odpowiedzi na zlozone zazalenia Rada Rodzicow ma prawo zwrocenia si y
sporu za posrednictwem Dyrektora Szkoly do organu
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prowadz~cego

Szkol y.

0

wynikaj~cego

wyczerpllj~cych

rozstrzygni yc ie

Rozdzial6
Samorz!ld Uczniowski
§1
I. Wszyscy uczniowie Szkoly z mocy prawa tworztj Samorztjd Uczniowski.
§2

1.0rganem

przedstawicielskim

uczniow

jest

Uczniowska

Rada

Szkolna

wybierana

w wyborach powszechnych i tajnych, ktore odbywajtj si" kazdego roku, przed koncem
wrzesnia
2. Samorztjd dziala zgodnie z przyj"tym regulaminem i Statutem Szkoly.
3. Zasady wybierania i dzialania Samorztjdu Uczniowskiego okresla Regulamin Samorzqdu
Uczniowskiego

uchwalony

przez

ogol

uczniow

w

glosowaniu

rownym,

tajnym

i powszechnym.
4. Nad caloksztaltem dzialalnosci Samorz'!dll Uczniowskiego cZllwa opieklln, wybierany przez
obrantj Rad" sposrod Rady Pedagogicznej.
5. Reglilamin Samorz'!dll Uczniowskiego nie moze bye sprzeczny ze Statlltem Szkoly.
6. Uchwaly zgromadzenia lIczniow podejmowane S,! zwykle wiykszosciq glos6w, w glosowaniu
jawnym b,!dz tajnym przy udziale co najmniej 2/3 lIczniow.
7. Wykonawc'! lIchwal Sq Samorz'!dy klasowe.

§3
I. Samorz'!d ma prawo do:

a) przedstawiania Dyrektorowi , Radzie Pedagogicznej , Radzie Rodzic6w wnioskow i opinii
we wszystkich sporach szkoly,
b) zapoznania siy z Planem Pracy Szkoly, Szkolnym Programem Wychowawczym, Statlltem
Szkoly, Programem Profilaktyki,
c) wnoszenia do planu pracy Szkoly propozycji wynikajtjcych z potrzeb

zainteresowal\

uczni6w,

d) zapoznania Sl" z kryteriami i motywacjtj jawnych post"p6w w nallce

zachowaniu

zgodnych z wewn'!trzszkolnym system em oceniania,
e) organizowania dzialalnosci kllltliralnej , oswiatowej , rozrywkowej zgodnie z potrzebami
uczniow i mozliwosciami organizacyjnymi szkoly,
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f) organizowania zycia szkolnego, umozliwiajqcego zachowanie wtasciwych proporcji miydzy

obowiqzkami szkolnymi, a mozliwosciq rozwijania i zaspokajania wtasnych zainteresowaJl,
g) wnioskowania do Dyrektora Szkoty w sprawie powobnia okreslonego nauczyciela na
opiekuna RSU,
h) opiniowania pracy ocenianego nauczyciela,
i) opiniowania w sprawie skreslenia z listy uczni6w.
§4

I. Do zadan Samorzqdu Uczniowskiego nalezy:
a) zapewnienie uczestnictwa w samodzielnym rozwiqzywaniu swoich problem6w,
b) ksztahowanie umiejytnosci zespotowego dziatania, stworzenie warunk6w samokontroli
i samodyscypliny poszczeg61nym uczniom,
c) wsp6tudziat w rozwijaniu zainteresowan uczni6w,
d) angazowanie uczni6w do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoty, srodowiska,
e) organizowanie pomocy kolezenskiej uczniom majqcym trudnosci w nauce,
f) dbanie

0

mienie szkoty, jej dobre imiy i honor, kultywowanie i wzbogacanie tradycji,

g) rozliczanie siy przed ogotem z wykonania zadan objytych planem,
h) organizowanie spotecznosci uczniowskiej do jak najlepszego spetniania obowiqzk6w
szkolnych.
§5

I. W Szkole za zgodq Dyrektora i Rady Pedagogicznej mogq dziata6 stowarzyszenia
i organizacje, kt6rych celem statutowym jest dziatalnos6 wychowawcza wsr6d dzieci
i mlodziezy.
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Rozdzial7
Zasady wspoldzialania organow Szkoly
§1

I. Zapewnia sit( kazdemu organ OWl szkoly mozliwosc swobodnego dzialania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji okreslonych Statutem, Regulaminami oraz
przepisami prawa.
2. Rodzice i nauczyciele wsp6lpracujq ze sobq w sp rawach wychowania, nauczania i profilaktyki.
3. Nauczyciele zapoznajq rodzic6w z Wewnqtrzszkolnym Systemem Oceniania, Przedmiotowymi
Systemami Oceniania, ze Szkolnym Programem Nauczania, Programem Wychowawczym,
i Programem Profilaktycznym.
4. Nastypuje przekazanie Radzie Pedagogicznej przez Dyrektora wniosk6w opinii Rady
Rodzic6w na temat pracy Szkoly.
5. Rodzice uzyskujq rzetelnq informacjy na temat dziecka, jego zachowania postypowania
i przyczyn trudnosci w nauce zgodnie z ustalonymi zasadami spotkan z rodzicami
(Wewnqtrzszkolny System Oceniania).
6. Rodzice uzyskujq informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kszta!cenia swych
dzieci

na

spotkaniach

klasowych

(wywiad6wkach,

indywidualnych

spotkaniach

organizowanych z inicjatywy wychowawcy, nauczyciela lub rodzic6w).
7. Majq prawo do wyrazania i przekazywania organowi sprawujqcemu nadz6r pedagogiczny
opinii na temat dzialalnosci szkoly.
8. Biezqca wymiana informacji pomiydzy organami Szkoly odbywa Sly podczas zebran
i posiedzen rady Pedagogicznej, odpraw z pracownikami Szkoly, zebran plenarnych og6lu
rodzic6w.
9. Przekazywanie informacji odbywa sit( r6wniez przez ogloszenia, apele, spotkania nieformalne
z rodzicami , spotkania podczas imprez i uroczystosc i organizowanych w szkole, organizacjy
"otwartych lekcji".

§2
I. Na

terenie

Szkoly

organ em

rozstrzygajqcym

spory

pomiydzy

Radq

Pedagogicznq

i Samorzqdem Uczniowskim jest Dyrektor Szkoly, kt6ry pelni roly mediatora.
2. W przypadku konflikt6w pomiydzy organami Szkoly, powoluje sit( do ich rozwiqzania komisjy
wsp6lnq, w kt6rej reprezentowane Sq wszystkie strony konfliktu.

28

3. Zadaniem komisji jest wypracowanie, w oparcill
oswiatowego

wsp61nego

stanowiska

0

przepl sy niniej szego statllsll

umozliwiajqcego

rozwiqzanie

konfliktu

prawa
zgod nie

z interesem Szkoly.
4. Jezeli

w ciqgu

co

najmniej

trzech

posiedzen

komisja

nle

wypracliJe

stanowiska

zaaprobowanego przez wszystkie strony konfliktu, sprawa moze byc przekazana do
rozstrzygniycia organowi nadzorujqcemu Szkoly.
5. W rozwiqzywaniu wewnytrznych konflikt6w nauczycieli

pracownik6w Szkoly Dyrektor

zasiyga opinii zwiqzk6w zawodowych.
6. Na zajyciach z j yzyk6w obcych, informatyki i wychowania do zycia w rodzinie, jezeli oddzial
liczy powyzej 24 uczni6w, dokonuje si y obowiqzkowego podzialu.
§3
1.lntegralnq czysciq dzialalnosci Szkoly Sq wycieczki i inne formy turystyki.
2. Przy organizowaniu i przeprowadzeniu wycieczek wsp6ldzialajq nauczyciele, rod zice
i uczniowie.
3. Kierownikiem wycieczki moze byc wychowawca klasy lub inny nauczyciel, kt6ry posiada
zaswiadczenie ukonczenia kursu na kierownika wycieczek szkolnych. Funkcjy opiekuna
powinien pelnic nauczyciel bqdz rodzice uczestnik6w.
4. Rodzice uczni6w biorqcy udzial w wycieczce, a nie bydqcy opiekunami, zobowiqzani Sq do
pokrycia wszystkich koszt6w z ni q zw iqzanych.

§4
I. W miary posiadanych srodk6w Szkola organizuje dodatkowe zajycia edukacyjne w fonnie k6l
i zespol6w zainteresowan.
2. Lista dodatkowych zajyc edukacyjnych okresla corocznie Dyrektor po zaopin iowaniu projektu
listy przez Rady Pedagogicznq.
3. Na wniosek Samorzqdu Uczniowskiego lub rodzic6w Szkola moze zorganizowac dodatkowe
zajycia pozalekcyjne, pod warunkiem finansowania tych zajyc ze srodk6w rodzic6w.
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Dzial III
Organizacja Szkoly
Rozdziall
Planowanie dzialalnosci Szkoly
§1
I. Okresem przeznaczonym na realizacjy materialu programowego danej klasy jest rok szkolny.
2. Terminy rozpoczycia i kOl1czenia zajyc edukacyjnych, przerw swi'!tecznych oraz przerw
zimowych i letnich okreslaj,! przepisy

0

organizacji roku szko lnego.

3. Klasyfikacji sr6drocznej dokonuje siy do kOl\ca stycznia kazdego

roku

szkolnego,

a kOl\Coworocznej na tydzien przed rozpoczyciem ferii letnich.

§2

I. Organizacje pracy w Szkole okreslala ustalone przez Dyrektora i zaopiniowane przez Rady
Pedagogiczn,,:
a) arkusz organizacji szkoly,
b) szkolny plan nauczania,
c) tygodniowy rozktad zajyc.

§3
I. Szczeg61ow'! organizacjy pracy na dany rok szkolny okresla arkusz organizacyjny opracowany
przez Dyrektora, a zatwierdzony przez organ prowadz'!cy, po pozytywnym zaopiniowaniu
przez organ nadzoruj,!cy Szkoly. Opracowany musi byc najp6Zniej do 30 kwietnia kazdego
roku na podstawie szkolnego planu nauczania z uwzglydnieniem planu finansowego szkoly.
2. Arkusz

organizacji

przedmiotowych,

zawiera

liczby

obowi,!zuj,!cych

pracownik6w

Szkoly,

nadobowi,!zkowych

og6ln,!

finansowanych

liczby
ze

godzin
srodk6w

przydzielonych przez organ prowadz'!cy Szkoly.

§4
I. Szkolny plan nauczania Dyrektor Szkoly opracowuje na podstawie ramowego planu nauczania.
Ustala si y go dla danego etapu edukacyjnego, z wyodn;bnieniem kazdego roku szkolnego oraz
ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycj i Dyrektora.
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§5
I. Tygodniowy rozklad zajc;c okresla organizacjc; stalych, obowiqzkowych i nadobowiqzkowych
zajc;c edukacyjnych. Ustalony jest na podstawie zatwierdzonego arkusza organ izacyjnego
Szkoly. Uwzglc;dnia zasady higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

§6
I. Realizacjc; planu finansowego okreslajq od rc;bne przepisy.

§7
I. Dzialalnosc edukacyjna szkoly okres lona jest przez:
a) szkoln y zestaw program6w nauczania, kt6ry uwzglc;dniajqc wymiar wychowawczy
obejmuje cah! dzialalnosc szkoly z punktu widzen ia dydaktycznego.
b) Program Wychowawczy Szkoly i Szkolny Program Profilaktyki optsuJe w spos6b
calosciowy wszystkie tresci i dzialania

0

charakterze wychowawczym i jest reali zowany

przez wszystkich nauczycieli. Program Wychowawczy ustala Rada Pedagogiczna po
zaopiniowaniu przez Radc; Rodzic6w i Samorzqd Uczn iowski. Szkolny zestaw program6w
nauczania oraz Program Wychowawczy szkoly tworzq sp6jnq calosc.
c) Szkola okresla szczeg610we zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w oraz
kryteria ocen z zachowania, kt6re Sq zawarte w Wewnqtrzszkolnym Systemie Ocenian ia.
Zalqcznikami do WSO Sq nauczycielskie (przedmiotowe) systemy oceniania.
d) Szkola okresla model osobowy ucznia konczqcego [ etap edukacj i i model osobowy
abso lwenta szkoly.

31

Rozdzial2
Podstawowe formy dzialalnosci edukacyjnej
§1
I. Podstawowq formq pracy Sq zajycia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
2. Zajycia z uczniami prowadzone s(j przez piyc dni w tygodniu.
3. W ksztalceniu zintegrowanym nallczyciel (nauczyciele) llklada zajycia w taki spos6b, aby
zachowac ci(jglosc nauczania i doskonalenia podstawowych umiejytnosci. Zajycia edukacyjne
prowadzi nauczyciel wedlug ustalonego przez siebie planu, dostosowuj(jc czas przerw do
aktywnosci uczni6w. Zajycia nie mog(j trwac dluzej niz 60 minut i nie kr6cej niz 30 minut.
Podstawow(j jednostk(j zajyc jest 45 minllt. Zachowany musi byc og61ny tygodniowy czas
zajyc ustalony w tygodniowym rozkladzie zajyc.
4. W klasach IV - VI godzina lekcyjna trwa 45 minllt.
5. Miydzy zajyciami organizowane S,! przerwy miydzylekcyjne trwaj(jce 10 lub 5 minllt.
§2
I. W szkole utworzony jest oddzial przedszkolny, kt6ry realizuje program wychowania

przedszkolnego.
2.0ddzial zerowy realizllje program nauczania jyzyka obcego nowozytnego Gyzyk angielski)
w wymiarze 60 minut (dwa razy w tygodniu po 30 minut).
3. Organizacjy oddzialu zerowego okresla ramowy rozklad dnia.
4. Zajycia w oddziale zerowym prowadzone s,! przez nauczyciela bez przerw miydzy zajyciami.

§3
I. W szkole utworzony jest oddzial przedszkolny dla 3

4-latk6w, kt6ry realizuje program

wychowania przedszkolnego (piyciogodzinny)
2. Organizacjy oddzialu okresla ramowy rozklad dnia.
3 Zajycia w oddziale prowadzone s(j przez nauczyciela bez przerw miydzy zajyciami.

§4
I. Niekt6re zajycia obowi,!zkowe oraz kola zainteresowan i inne zajycia nadobowi,!zkowe mog,!
bye prowadzone za zgod,! Dyrektora Szkoly poza systemem klasowo-Iekcyjnym w grupach
oddzialowych, miydzyoddzialowych, miydzyklasowych i miydzyszkolnych, a takZe w fonnie
wycieczek i innych form wyjazdowych.
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§5
1. Uczniowie lICZ'! Sly z podrycznik6w dopllszczonych do lIzytkll szkolnego przez :MEN
wybranych przez nallczycieli poszczeg61nych przedmiot6w.

§6

I. Podstawow'! jednostk,! organizacyjn,! Szkoly jest oddzialliczqcy w zasadzie nie wiycej niz 30
os6b.
2. Na zajyciach wymagajqcych specjalnych warunk6w nallki i bezpieczenstwa (w-f, jyzyki obce,
informatyka, wychowanie do zycia w rodzinie) dokonllje siy podzialll na grllpy.
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Rozdzial3
SwietIica szkolna
§1
I. Ce lem

dzialalnosci

swietlicy

jest

zapewnienie

dzieciom

zo rgani zowanej

opiek i

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warun k6w do nauki wlasnej i rekreacj i.
2. Opiekun swietlicy zapewn ia bezpi eczny odjazd dzieci po zakOllczonych lekcj ach.

§2
I. Ze swietli cy szkol nej korzystaj!l lIczn iowie doj ezdzaj!lcy, a takZe w

mi ar~

potrzeby dzieci

rodzic6w pracujqcych.
2. Zajycia swietlicy prowadzone s!l w grupie wychowawczej . Grupa wychowawcza nie powinna
liczyc

wi~cej

niz 25 os6b.

3. Kwalifikacji i przyjmowania uczni6w do swietlicy dokonuje Sly na podstawie pl semn ego
zgloszen ia rodzic6w (opiekun6w) dziecka.

§3
I. Osoby zapisane do swietlicy maj!l obowiqzek:
a) aklywnie uczestniczyc w zajyciach prowadzonych przez nauczycie la,
b) czuc siy wsp61odpowiedzialnym za swietlicy,
c) kulturalnie zachowywac siy i przestrzegac regulaminu swietl icy.
2. Podczas przebywania w swietl icy lIczn iowie majq prawo do :
a) pelnego poczuc ia bezpieczelistwa w czasie zajyc,
b) pomocy przy odrabianiu prac domowych,
c) samodzielnego uczenia siy,
d) ksztaltowania nawyk6w higienicznych oraz troski 0 wlasne zdrowie,
e) aktywnego wypoczynku, rozwijania sprawnosc i ruchowej, zainteresowan i uzdolnieli .
3. Op iekun sw ietlicy zobowiqzany jest do :
a) dbania

0

zdrowie i bezpieczenstwo uczni6w podczas ich pobytu na swietlicy, do momentll

ich odj azdu,
b) opracowania regulaminu uczestnika swietlicy i zapoznanie z nim lIczni6w,
c) prowadzenia wlasciwej dokllmentacj i (dzienn ika zajyc).
4. Godziny pracy swietl icy winny byc dostosowane do potrzeb uczni 6w z lIwzglydn ieniem
rozklad ll zajyc lekcyj nych oraz rozkladll jazdy alltobusu szkolnego.
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§4
I. Nadz6r nad swietlic'! sprawuje Dyrektor Szkoly. Dokumentacja pracy swietlicy obejmuje:
a) roczny plan pracy swietlicy,
b) dziennik

zaj~6,

c) kmly zgloszen,
d) ramowy rozklad dnia.

§5
I. Szkolny punkt dozywiania jest przeznaczony do spozycia posilku przez uczni6w. Szkola
zapewnia uczniom higieniczne warunki na swietlicy.
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Rozdzial4
Biblioteka szkolna
§1
I. Biblioteka szkolna s!uzy realizacji potrzeb i zainteresowan uczni6w, zadall dydaktyczno wychowawczych,

doskonalenia

warsztatu

pracy

nauczycieli,

pedagogicznej wsr6d rodzic6w oraz, w miary mozliwosci wiedzy

0

popularyzacji

wiedzy

regionie.

2. Ze zbior6w biblioteki mogq korzystac uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szko!y na
zasadach okreslonych w regulaminie biblioteki.
3. W sk!ad biblioteki wchodzi wypozyczalnia, kqcik czytelniczy,

[nternetowe Centrum

lnformacji Multimedialnej.
4. Ewidencjy uzytkownik6w prowadzi bibliotekarz.
§2

I. Organ izacj a pracy biblioteki obejmuje funkcjy kszta!cqco - wychowawczq poprzez:
a) planowanie i realizowanie programu edukacji czytelniczo-medialnej,
b) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
c) ksztaHowanie umiejc;tnosci korzystania z r6Znych ±rode! informacji,
d) kszta!cenie kultury czytelniczej,
e) wdrazanie do poszanowania ksiqzek,
f) udzielanie wskazowek uczniom poszukujqcym informacji na okreslony temat,

g) pomoc uczniom przygotowujqcym siC; do konkursow, egzaminow,
h) wsp6!pracc; z nauczycielami (przedk!adanie nowosci metodycznych),
i)wspieranie dzia!alnosci majqcej na celu wyr6wnywanie brak6w edukacyjnych,
j)pomoc uczniom majqcym trudnosci w nauce,
k) analizy czytelnictwa, analizy pracy,
2. Gromadzenie, ewidencjy zbiorow, trosky

0

zabezpieczenie i konserwacjy ksiygozbioru,

3. Prowadzenie w!asciwej dokumentacji (sprawozdawczosc semestralna i kOilcoworoczna),
4. Dba!osc

0

estetyky lokalu bibliotecznego.

§3
I. Do zadan nauczyciela - bibliotekarza nalezy:
a) opracowanie rocznych plan6w dzia!alnosci biblioteki,
b) uzgadnianie stanu majqtkowego z ksiygowosci q,
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c) sprawozdawczosc semestralna i koncowa,
d) odpowiedzialnosc za stan

maj~tkowy

i dokumentacjy biblioteki,

e) lIdostypnienie ksiygozbiorll ,
f) organ izowanie zajyc z edukacji czytelniczo - medialnej,
g) udzielanie informaej i dotye z~eye h ksiygozbioru,
h) rozmowy z ezytelnikami,
i) propagowanie nowosei wydawniezyeh,
j) informowanie nauezyeieli

0

stanie ezytelnietwa,

k) realizacja sciezki ezytelniczo - medialnej,
I) inspirowanie czytelnictwa,
m) opracowywanie zbiorow,
n) organizaeja warsztatu informaeyj nego,
0) wydzielenie ksiygozbioru podryeznego,
p) prowadzenie katalogow,
q) wspolpraea z innymi bibliotekami,
r) wspo\praea z nauezyeielami przedmiotow i wyehowaweami przy ksztaltowanill wlase iwej
strllktury zbiorow oraz organizaeji obiegu lektur i przygotowaniu materialow na lekeje.

§4

I. Godziny praey biblioteki powinny umozliwic dostyp do jej zbiorow podczas zajyc i po ieh
zakonczen iu.

§5
I. Szezegolowe zasady korzystania z biblioteki okresla Regulamin biblioteki.
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Rozdzial5
§1
1. Szkola jest jednostk,! budzetow,! i prowadzi gospodarkc; finansow'! i materialnq na zasadach
okreslonych odrc;bnymi przepisami:
a) nadz6r nad dzialalnosciq w zakresie spraw finansowych

administracyjnych szkoly

sprawuje Samorzqd Gminy,
b) Szkola moze tworzye srodki specjalne na zasadach okreslonych w prawie budzetowym ,
c) na rachunku srodk6w specjalnych mog,! bye gromadzone srodki pochodzqce z dzialalnosci
ubocznej

Szkoly

oraz

srodki

pochodzqce

z

dobrowolnych

wplat

i darowizn,

przekazywanych Szkole przez osoby fizyczne i prawne,
d) Szkola moze prowadzie dzialalnose uboczn,!, w celu pozyskiwania srodk6w na poprawc;
warunk6w funkcjonowania Szkoly, np. wynajem pomieszczen, sprzytu,
e) dzialalnose uboczna Szkoly moze bye finansowana z dochod6w uzyskanych z tej
dzialalnosci.
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Rozdzial6
Zasoby Szkoly
§I
I. Do realizacj i cel6w statutowych Szkola posiada:
a) 3 klasopracownie do kszta!cenia zintegrowanego,
b) 1 sala do wychowania przedszkolnego,
c) 3 klasy do realizacji poszczeg61nych przedmiot6w,
d) sal y gimnastyczna,
e) 1 pracowniy komputerowq,

t) gabinet dyrektora,
g) pok6j nauczycielski,
h) punkt dozywiania,
i) biblioteky,
j) 5wietiicy,
k) gabinet zajyc specjalistycznych,
I) magazynki,
m) pokoj socjalny obstugi,
n) boiska szkolne,

0) lazienki.
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Dzial IV
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoly
Rozdziall
Zagadnienia pods taw owe
§1
I. W Szkole zatrudnia siy nauezyeieli, praeownik6w obslugi.
2. Zasady zatrudniania nauezye ieli i innyeh praeownik6w okreslajij odrybne przepi sy.

§2

I. Kwalifikaeje nauezyeieli i innyeh praeownik6w Szkoly oraz zasady ieh wynagradzania
okreslajij odrybne przepisy.
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Rozdzial2
Zakres dzialaii nauczycieJi
§1
1. Nauczyciel prowadzi pracy dydaktyczno - wychowawczo-opiekunczfl. Jest odpow iedz ialny za
jakosc i wyniki tej pracy oraz bezpieczel\stwo powierzonych mu uczni6w .

§2
I. Do zadan nauczyciela nalezy w szczeg6lnosc i:
a) realizacja programu ksztalcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach,
klasach i zespolach, aby osil)gnl)c optymalne cele szkoly ustalone w szkolnym zestawie
program6w nauczania i Szkolnym Programie Wychowawczym,
b) wzbogacan ie

wlasnego

warsztatu

pracy

przedmiotowej

wychowawczej

oraz

wnioskowanie 0 jego wzbogacenie Illb modernizacjy (do organ6w kierowniczych szkoly),
c) systematyczne przygotowanie siy do lekcj i i innych zajyc dydaktyczno wychowawczych,
d) stosowanie w/asciwych metod nauczania,
e) przygotowanie niezbydnych srodkow i materia/ow dydaktycznych do lekcji oraz
bezpieezne ieh lIzywan ie,

f) wspieranie swojfl postawl) i dzialaniami pedagogicznymi roZWOJlI psychofi zycznego
uczn i6w, ich zdolnosci i zainteresowan,
g) lIdzielanie pomocy w przezwyciyzan iu niepowodzen szko lnych w oparciu

0

rozpoznanie

potrzeb uczni6w,
h) przestrzeganie wskazan w stosu nku do lIczni6w z opiniami poradni specja li stycznych,
i) zapoznawanie uczni6w i rodzicow z Wewnqtrzszko lnym Systemem Oceniania, kryteriami
ocen z poszczeg61nych przedmiot6w,
j)uwzglydnianie r6znych okolicznosci domowych i zyciowych, kt6re mogl) miec negatywny
wplyw na wywiflzanie siy z pracy domowej,
k) przestrzeganie zasad ilosc iowego obciqzania lIczniow sprawdzianami w tygodnill i w ciflgll
dnia szkolnego,
I) bezstronne, obiektywne, jawne oraz sprawiedliwe ocenianie

traktowanie wszystk ich

uczniow,
m) systematyczne wystawianie ocen w dzienniku lekcyjnym z nallczanego przez siebie
przedmiotll Illb bloku przedmiotowego,
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n) infonnowanie
Pedagogicznej)

uczni6w
0

0) poinformowanie

(na

tydzien

przed

klasyfikacyjnym

posiedzeniem

Rady

przewidzianych dla nich stopniach okresowych (rocznych),
z

mlesH;cznym

wyprzedzeniem

UCZnIa

oraz

jego

rodzic6w

o przewidywanych stopniach niedostatecznych oraz ocenie nieodpowiedniej z zachowania
(okresowych, rocznych) z przedmiot6w, kt6re prowadzi. Infonnacji takiej udziela
nauczyciel - wychowawca osobiscie lub listownie (zwrotnie potwierdzenie odbioru) i fakt
ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, a rodzic potwierdza podpisem,
p) poinformowanie rodzic6w, uczni6w oraz wychowawce; klasy i Dyrektora, a takte Rade;
Pedagogiczn!! 0 og61nych wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczni6w,
q) poinformowanie rodzic6w z odpowiednim wyprzedzeniem

0

decyzji wyboru podre;cznika

(przed rozpocze;ciem wakacji),
r) prowadzenie prawidlowej dokumentacji pedagogicznej lub kola zainteresowan,
s) przestrzeganie obowiqzujqcych zasad oceniania, klasyfikowania, promowania oraz
ustalonych kryteri6w oceny zachowania ucznia,
t) branie udzialu w r6Znych fonnach doskonalenia zawodowego organizowanych, w szkole
i przez instytucje wspomagajqce szkole;,
u) znajomosc zbior6w biblioteki dotyczqcych nauczanych przez siebie przedmiot6w,
v) pelnienie dyzur6w na korytarzach - zgodnie z harmonogramem dyzur6w. Nauczyciel
ponosi pelnq odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo uczni6w podczas pelnionych dyzur6w,
w) wlasciwe

prowadzenie

pozostajqcej

w

jego

gestii

dokumentacji

dzialalnosci

pedagogicznej,
x) nauczyciel ma prawo powiadomic uczni6w z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
o terminie sprawdzian6w obejmujqcych paItie; materialu z wie;cej niz trzech jednostek
lekcyjnych. Termin planowanego sprawdzianu zapisuje w dziennikll lekcyjnym,
• w ciqgu dnia maze odbyc sie; tylko jeden sprawdzian , a w ciqgu tygodnia nie wie;cej niz
trzy,
• lekcje powt6rzeniowe obejmlljqce caly dzial materialll polqczone z odpytywaniem llczni6w
z tego materialu traktowane Sq na r6wni ze sprawdzianami wymienionymi w pkt. 26,
• nallczyciel ma obowiqzek podania i om6wienia rezllltat6w sprawdzianll w terminie dw6ch
tygodni ad dniajego przeprowadzenia,
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• niezapowiedziana kartk6wka obejmujljca material z poprzedniej lekcji moze trwac od 15 do

20 minut.
§3
I. Nauczyciel rna prawo:
a) decydowania w sprawie doboru program6w, metod, form organizacyjnych,

srodk6w

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu lub bloku przedmiotowego,
b) decydowania 0 tresci programu kola zainteresowan lub zespolu, kt6ry prowadzi,
c) opracowania programu autorskiego, dostosowanego do mozliwosci uczni6w i szkoly,
d) wyboru podn;cznika dopuszczonego do uzytku szkolnego,
e) decydowania

0

ocenie biezljcej , sr6d rocznej i koncoworocznej postypu swo ich uczni6w,

f) wnioskowania w sprawie nagr6d, wyr6Znien i kar uczni6w,

g) ubieganie siy 0 kolejne stopnie awansu zawodowego,
h) korzystanie z pomocy nauczyciela - opiekuna ( n-Ie z malym stazem ).

§4
I. Nauczyciele prowadzljcy zajycia w danym oddziale tworzlj zesp61 oddzialowy, a nauczyciele
danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyc iele grupy przedmiot6w pokrewnych mogq
tworzyc zesp61 przedm iotowy .
2. Praclj poszczeg61nych zespol6w,

0

kt6rych mowa w ust. I kieruje, powolany przez Dyrektora

za wniosek zespolu , przewodniczljcy zespolu .
3. Cele i zadania zespolu zadaniowo - problemowego obejmujq w szczeg6lnosci:
a) zorganizowan ie wsp61pracy nauczycieli dla ustalenia szkolnego zestawu program6w
nauczania, uzgadniania sposob6w realizacji tych program6w oraz korelowania tresci
nauczania,
b) wsp61ne opracowanie szczeg610wych kryteri6w oceniania uczni6w oraz sposob6w badania
wynik6w nauczania,
c) organ izowanie

wewnqtrzszkolnego

doskonalenia

zawodowego

oraz

doradztwa

metodycznego dla nauczycieli,
d) wsp61dzialanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych ,
e) wsp61ne opiniowanie przygotowanych w Szkole lub proponowanych do realizacj i w Szkole
innowacyjnych i eksperymentalnych program6w nauczania.
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§5
l. Nauczyciele i rodzice

wsp6ldzialaj~

ze

sob~

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki .

2. Nauczyciel uwzglydnia prawo rodzic6w do:
a) znajomosci zadan i zam ierzeil dydaktycznych, wychowawczych i opiekLlllczych w klasie
i szkole,
dotycz~cych

b) znajomosci przepis6w

oceniania, klasyfikowan ia i promowania uczni6w oraz

przeprowadzania egzam in6w,
c) uzyskania rzetelnej

informacji na temat swego dziecka, jego poste;p6w w nauce

i zachowaniu,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego ksztalcenia dzieci.

§6
I. Nauczyciel odpowiada sluzbowo przed Dyrektorem Szkoly

organ em prowadzqcym

i nadzoruj~cym szkole; za:
a)poziom wynik6w dydaktyczno - wychowawczych ze swojego przedmiotu w klasach
i zespotach stosownie do reali zowanego programu i warunk6w, w jakich dziala,
b)bezpieczeJlstwo powierzonych mu uczni6w,
c)warsztat pracy, urzqdzenia, sprze;t i pomoce dydaktyczne, kt6re zostaly mu przydzielone.

§7
l. Nauczyciel odpowiada sluzbowo przed Dyrektorem Szkoly (cywiln ie lub karnie) za:
a) nieprzestrzeganie procedury poste;powania po zai stni eniu wypadku uczniowskiego lu b na
wypadek pozaru,
b) strate; lub zniszczenie element6w

maj~tku

szkoly, wynikajqce z

nieporz~dku,

braku

nadzoru, zabezpieczenia,
c) tragiczne skutki

wyn i kaj~ce

z braku nadzoru nad bezpieczenstwem uczn i6w na zaje;c iach

szkoln ych, pozaszkolnych, podczas dyzllr6w.

§8
I. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli

s~ :

a) nagana z ostrzezeniem,
b) zwo lnienie z pracy,
c) zwo lnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie
nallczycielskim w okresie 3 lat od lIkaran ia,
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d) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
2. Kary okreslone w punkcie a i b mogrj ulec zatarciu po trzech latach.
3. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem WfrjCZa

si~

do akt osobowych nauczyciela.

4. W stosunku do nauczyciela mogrj bye zastosowane tei: kary porzrjdkowe:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara pieni~i:na .
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Rozdzial3
Zakres dzialan wychowawcy
I. Oddzialem opiekuje

2. Do

obowi~zk6w

si~

§1
nauczyciel - wychowawca.

wychowawcy w zakresie pracy z

klas~

(z uczniami) w celu rea lizacj i zadan

nalezy:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie wybor6w do rady uczniowskiej klasy,
b) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej w klasie wsp61nie
z uczniami i ich rodzicami ,
c) utrwalanie i rozwijanie tradycji szkolnych i klasowych,
d) organizowanie wsp61nie z uczniami imprez klasowych,
klas~

e) organizowanie narad klasowych oraz spotkan z
samorz~dnej

w celu wdrazania uczn i6w do

dzialalnosci, zapoznanie uczni6w z prawodawstwem szkolnym i klasowym

(regulaminem

oceniania,

klasyfikacji

promowania,

kryteriami

ustalania

ocen

z poszczeg61nych przedmiot6w, ocen z zachowania, z regulaminami szkolnymi, ustalaniem
imprez itp.),

f) zagospodarowanie

dbalosc wsp61nie z uczniami

0

pomieszczenie klasy i powlerzonego

terenu ,
grup~

samowychowania

h) urllchomienie systemu kontroli spolecznej w klasie (ocena i samoocena

wywi~zywania s i~

g) rozwijanie aktywnosci uczni6w - przeksztalcenie klasy w
i samorz~dnosci przy pomocy atrakcyjnych cel6w lub projekt6w,

uczni6w z

podj~tych

zadan na terenie klasy i szkoly),

i) kontrola i ocena zachowania llczni6w w szkole i poza

szkol~,

j) wytwarzanie w klasie atmosfery wsp6lpracy, gotowosci do wsp6ldzialania, a

Wl~C

rozwijania demokratycznej atmosfery w grupie.

§2
I. Obowi~zkiem wychowawcy jest wykonywanie czynnosci administracyj nych dotycz~cych

klasy, m.in.:
a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,
b) wypisywanie swiadectw szkolnych,
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e) sporz,!dzanie zestawieii statystyeznyeh dotyez,!eyeh klasy,
d) wykonywanie

innyeh

ezynnosei

administraeyjnyeh

dotyez,!eyeh

klasy

zgodnie

z zarz,!dzeniami wtadz szkolnyeh, poleeeniami Dyrektora Szkoty oraz uehwalami Rady
Pedagogieznej ,
e) stata kontrola wpis6w dokonywanyeh przez nauezyeieli (tematy lekeyjne, oeeny, kontrole
frekweneji na lekeji),
f) wydawanie opinii

uezniaeh dla Dyrektora Szkoly, poradni, s,!du, organ6w polieji i in.)

0

g) prowadzenie korespondeneji z rodzieami (prawnymi opiekunami dzieeka),
h) poinformowanie

z

przewidywanyeh

miesiyeznym

oeenaeh

wyprzedzeniem

niedostateeznyeh

ueznia

oraz

(sr6droeznyeh

jego

rodzie6w

k0l1eoworoeznyeh)

z przedmiot6w. Fakt ten odnotowuje siy w dzienniku lekeyjnym - rodzie potwierdzaj,! go
podpisem. W przypadku niestawienia si y rodzie6w wyehowawea informaejy wysyla drog,!
poeztow'! za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. istnieje mozliwosc prowadzenia dokumentaeji w fonni e elektronieznej.

§3
I. W zakresie zadaii opiekuiiezyeh wyehowaweajest zobowi'!zany do:
a) otaezania indywidualnq opiekq wyehowawez'! kazdego ze swoieh wyehowank6w,
b) poznawanie osobowosei ueznia,jego zdolnosei i zainteresowaii,
e) zapoznawanie z warunkami zyeia ueznia i jego stan em zdrowia,
d) rozpoznawania warunk6w zyeia i nauki uezni6w sprawiaj,!eyeh trudnosei
i) w realizaeji proeesu dydaktyezno-wyehowawezego, stwarzania uezniom szezeg61nej opieki

i pomoey wyehowawezej, mozliwosei udzialu w r6Znyeh zorganizowanyeh formaeh zajyc
pozalekeyjnyeh,
j) organizowania pomoey w wyr6wnywaniu brak6w w wiadomoseiaeh programowyeh
uezniom napotykaj,!eym na szezeg61ne trudnosei w nauee (indywidualnej pomoey uezniom
ze strony nauezyeieli przedmiot6w, pomoe kolezeiiska itp.),
k) dbanie

0

zapewnienie dozywiania uezniom z rodzin posiadajqeyeh szezeg61nie trudne

warunki materialne,
I) dbanie

0

realizaejy obowiqzku szkolnego, ezuwanie nad frekwenej,! uezni6w,

m) wsp61dzialania z nauezyeielami uezqeymi w jego klasie, uzgadniaj,!e z nimi i koordynujqc
ieh dziatania wyehowaweze wobee og6tu uezni6w klasy, a takze wobee tyeh, kt6rym
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potrzebna jest indywidualna opieka i pomoc na terenie Szkoly (przepisy w sprawie zasad
udzielania uczniom pomoey psyehologicznej i pedagogicznej),
n) wsp61dzialania z nauezycielami uczqcymi w jego klasie. Uzgadnia z nimi koordynuje ich
dzialania wychowawcze wobec og61u uezn i6w, a takze wobec tych uczni6w, kt6rym
z powodu napotkanych trudnosci, niepowodzen albo z racji szczeg61nych uzdo lnien
potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
0) planowania r6znych form zycia zespolowego, rozwijajqcy jednostki

integrujqcy zesp61

uczniowski,
p) ustalania tresei i form zajyc tematycznych na godzinach wyehowawczych (plan pracy
wychowawcy klasowego) wedlug zainteresowan uezni6w,
q) wsp61pracowac ze specjalistami swiadczqcymi kwalifikowanq pomoc w rozpoznawamu
potrzeb i trudnosci, takze zdrowotnych oraz zainteresowan i szczeg61nych zdolnosc i
uczni6w.

§4
1. W zakresie wsp61pracy z rodzicami wychowawca ma obowiqzek:
a) zorganizowania rady klasowej rodzic6w,
b) organizowania spotkan z rodzicami w celu informowania ich

0

wynikach i problemach

w zakresie ksztakenia i wychowania (nie mniej niz 4 razy w ciqgu semestru),
e) wlqczania rodzic6w w programowe i organizacyjne sprawy klasy (udzial rodzic6w
w imprezach klasowych i pomoc w organizowaniu tych imprez),
d) udzielania

rodzicom

porad

ulatwiajqcych

rozwiqzywanie

przez

nich

trudnosc i

w wychowaniu wlasnych dzieei,
e) organizowania z dziecmi imprez dla rodzic6w (spotkania przy herbatce, Dziel\ Matki itp.),
f) prowadzenie pedagogizacj i rodzic6w,
g) zapoznania rodzi c6w z Wewnqtrzszkolnym Systemem Oceniania, zestawem program6w
obowiqzujqcych w danej klasie, Szkolnym Program em Wychowawczym, Programem
Profilaktyki,
h) opracowanie planu wychowawcy klasowego,
i) wychowawca zobowiqzany jest poinformowac

0

przewidywanym dla ucznia okresowym

(rocznym) stopniu niedostatecznym lub nagannym z zachowania na miesiqc przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej:
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• ucznia - ustnie,
• rodzicow ucznia w formie pisemnego zawiadomienia.
j) na pisemnym zawiadomieniu do rodzicow lImieszcza Sly nastypujqce informacje: imiy
i nazwisko ucznia, przedmiot z ktorego przewidywana jest ocena niedostateczna lub
nieodpowiednia ocena z zachowania, podpis wychowawcy klasy, podpis dyrektora szkoly,
k) potwierdzone przez rodzicow pismo wychowawca

klasy

przechowuje w swojej

dokumentacj i.

§5
I. Wychowawca klasy ma prawo do :
a) wspoldecydowania z samorzqdem klasy, z rodzicami uczniow

0

programie i planie dzialan

wychowawczych na rok szkolny lub dluzszy okres,
b) uzyskania

pomocy

merytorycznej

psychologiczno-pedagogicznej

w

sweJ

pracy

wychowawczej od Dyrektora Szkoly i innych instytucji wspomagajqcych szkoly oraz
nauczyciela, opiekuna (w przypadku wychowawcy ze sta:i:em pracy do 3 lat),
c) ustalania oceny z zachowania swoich wychowankow - szczegolowe kryteria oceny, tryb
i zasady jej ustalania oraz tryb odwolawczy okresla Wewnqtrzszkolny System Oceniania,
d) reprezentowania klasy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

§6
1. Dla

zapewl1lel1la

ciqglosci

skutecznosci

pracy

wychowawczej

wskazane jest,

aby

wychowawca prowadzil swoj oddzial przez caly etap ksztalcenia edukacyjnego w szkole.
2. Rodzice i uczniowie, w wyjqtkowo uzasadnionych przypadkach, mogq miee wplyw na dobor
bqdz zmiany nauczyciela, ktoremu Dyrektor powierzyl zadania wychowawcy.
3. Zmiana wychowawcy moze nastqpie w przypadku, gdy:
a) wyrazil on na to zgody lub sam zlozyl rezygnacjy z tej funkcj i,
b) zebranie rodzicow uczniow klasy, w ktorej wychowawstwo pelni, zglosi taki wniosek
wiykszosci'l

r.; glosow obecnych (przy obecnosci na zebraniu rodzicow reprezentujqcych

r.; ilose uczniow),
c) ostateczn'l decyzjy w przypadkll zmian wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasiygniyciu
opinii Rady Pedagogicznej,
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d) warunkiem przedlozenia sprawy Radzie Pedagogicznej po spetnieniu pkt. b i pkt. c jest
pisemne sformulowanie zarzut6w przez rodzic6w oraz podpisanie ich przez osoby
domagaj~ce

siy zmiany.
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Rozdzial4
Zakres dzialaii pedagoga szkolnego
§1

Do zadan pedagoga nalezy:
•

rozpoznawante

indywidualnych

potrzeb

uczni6w

oraz

analizowanie

przyczyn

niepowodzen szkolnych,
•

okreslanie form i sposob6w udzielania UCZlllom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

•

organizowanie i prowadzenie r6znych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczni6w, rodzic6w i nauczycieli,

•

podejmowanie dzialan wychowawczych i profilaktycznych wynikajqcych z programll
wychowawczego szkoly i programll profilaktyki w stosllnku do lIczni6w, z lIdzialem
rodzic6w i nauczycieli,

•

wspieranie dzialan opiekunczo - wychowawczych nallczycieli, wynikajqcych z programll
wychowawczego szkoly i programu profilaktyki,

•

dzialanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujqcym sit;
w trudnej sytuacj i zyciowej.

§2

Podstawowe zajycia pedagoga szkolnego obejmujq takie dzialania, jak:
•

wsp61praca z Oyrektorem Szkoly w zakresie planowania i realizowania Programu
Wychowawczego oraz innych plan6w i program6w zwiqzanych z wychowaniem,
profilaktykq spolecznq, rozwojem osobowym uczni6w, poprawianiem jakosci pracy
szkoly,

•

wsp61praca z wychowawcami ,
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•

pomoc i interwencja w sytuacjach kryzysowych,

•

planowanie tematyki godzin wychowawczych,

•

rozpoznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, kt6rzy tego potrzebujq,

•

planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,

•

opieka indywidualna nad uczniami, kt6rzy wymagajq wsparcia,

•

wsp61praca z plac6wkami specjalistycznymi prowadzqcymi dzialalnosc w zakresie
pomocy spolecznej, psychologicznej czy terapeutycznej,

•

stworzenie odpowiednich warllnk6w oraz zaoferowanie czasll i wlasnego zainteresowania
dla kazdego ucznia i jego rodzica, kt6rzy potrzebujq kontaktu z pedagogiem.
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Rozdzial5
Zakres dzialan logopedy

§l
Gl6wne zadania logopedy szkolnego:
•

dokonywanie diagnoz logopedycznych,

•

tworzenie program6w terapii logopedycznej uwzgl"dniajqcych indywidualne potrzeby
uczni6w,

•

dzialania w zakresie profilaktyki logopedycznej,

•

prowadzenie terapii logopedycznej ,

•

motywowan ie dzieci do dzialan niweluj qcych zaburzen ia artykll lacyjne,

•

wzmacnianie wiary uczni6w we wlasne mozliwosci , rozwij anie samoakceptacj i
i ksztaltowanie pozytywnej samooceny,

•

wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci z wadq wymowy,

•

prowadzenie cwiczen wspOinagajqcych terapi" zburzen komunikacji werbalnej,

•

lItrzymywanie stalej wsp61pracy z rodzicami dzieci , pozostajqcymi pod op iekq logopedy,
w celu ujednoliceni a oddzialywan terapeutycznych ,

•

utrzymywanie wsp61pracy z wychowawcami i pedagogiem szko ln ym,

•

kierowanie uczni6w z deficytami w zakresie budowy/motoryki narzqd6w mowy do
odpowiedn ich specjal ist6w.
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Dzial V
Uczniowie
Rozdziall
Zasady przyjrnowania uczni6w do Szkoly oraz obowillzek szkolny
§I
I. Rekrutacji uczniow do Szkoly dokonuje

s i~

zgodnie z przeplsaml w sprawle warunkow

si~

z poczqtkiem roku szkolnego w tym roku

przyj mowania uczniow do Szkol.
2. Nauka w Szkole jest obowiqzkowa._
3.0bowiqzek szkolny dziecka rozpoczyna

kalendarzowym, w ktorym konczy ono 6 lat oraz trwa do ukO!\czenia gimnazjllm nie dlllzej
jednak niz do ukonczenia 18 rokll zycia.
4. Zapisu

dziecka do

klasy

pierwszej

szkoly

podstawowej

s i~

dokonuje

z

rocznym

wyprzedzeniem .
5. Do Szkoly przyjmuje
a) z

urz~du

si~:

- dzieci zamieszkale w obwodzie tej szkoly,

b) na pi semnq

prosb~

rodzicow (prawnych opiekunow) dzieci zamieszkale poza obwodem

Szkoly, jesli w danej klasie Sq wolne miejsca,
c)

przyj~cie

do Szkoly dziecka spoza jej obwodu szkolnego wymaga zaw iadomienia

Dyrektora Szkoly, w ktorej obwodzie dziecko mieszka.
6. Do klasy programowo wyzszej w Szkole przyjmuje
a) swiadectwa

ukonczenia

klasy

nizszej

w

s i~

ucznia na podstawie:

Szkole

publicznej

lub

niepublicznej

o uprawnieniach Szkoly publicznej tego samego typu oraz odpisll arkusza ocen wydanego
przez Szkol~, z ktorej uczen odszedl,
b) pozytywnych wynikow egzaminow klasyfikacyjnych wg Wewnqtrzszkolnego Systemu
Oceniania:
• w przypadku przyjmowania do Szkoly ucznia, ktory wypelnia obowiqzek szko lny poza
szkolq,
• w przypadku ubiegania si~

0 przyj~c ie

do klasy wyzszej, niz to wynika z ostatniego

swiadectwa szkolnego lIcznia,
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c) swiadectwa (zaswiadczenia) wydanego przez Szkoly za

granic~

i ostatniego swiadectwa

szkolnego wydanego w Polsce po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat
nauki szkolnej ucznia.
7. Egzaminy
z

klasyfikacyjne,

obowi~ zkowych

0

kt6rych

mowa

w

ust.

6

pkt.

2,

przeprowadza

siy

zajyc edukacyjnych ujytych w szkolnym planie nallczania dla klasy

programowo nizszej od klasy, do kt6rej llczen przechodzi, z

wyj~tkiem

zajyc edukacyjnych

z techniki , plastyki, muzyki, wychowania fi zycznego.
8. R6znice programowe zajyc edukacyjnych realizowanych w klasie, do kt6rej uczen przechod zi,
s~

uzupelnione na warunkach ustalonych przez nallczycieli
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prowadz~cych

dane zajycia.

Rozdzial2
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Opieka zdrowotna.
§1
I. Szkola organizuje i udziela uezniom, ieh rodzieom oraz nauezyeielom pomoe psyehologieznopedagogiezn~.

2. Pomoe psyehologiezno-pedagogiezna polega w szezeg6lnosei na :
a) diagnozowaniu srodowiska uezni6w,
b) rozpoznawaniu

potenejalnyeh

mozliwosei

oraz

indywidualnyeh

potrzeb

uezma

i umozliwianiu ieh zaspokajania,
e) rozpoznawaniu przyezyn trudnosei w nauee i niepowodzen szkolnyeh,
d) wspieraniu ueznia z wybitnymi uzdolnieniami,
e) wspieraniu nauezyeieli i rodzie6w w dzialaniaeh wyr6wnujqeyeh szanse edukaeyjne
ueznia i rozwiqzywaniu problem6w wyehowawezyeh,
f) umozliwianiu rozwoju umiejytnosei wyehowawezyeh rodzie6w i nallezyeieli,
g) prowadzeniu edukaeji prozdrowotnej i promoeji zdrowia wsr6d uezni6w, nallezyeieli
i rodzie6w.
3. Zadania,o kt6ryeh mowa w ust. 2 sq realizowane we wsp6lpraey z :
a) rodzicami,
b) nauezyeielami i innymi pracownikami szkoly,
c) pedagogiem szkolnym,
d) poradniami psyehologiczno-pedagogicznymi,
e) innymi szkolami,
f) podmiotami dzialajqcymi na rzecz rodziny i dzieci.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogicznajest organizowana w szkole w formie:
a) zajyc dydaktyczno-wychowawczych dla uczni6w, kt6rzy majq znaczne opMnienia
w uzyskiwaniu osiqgniyc z zakresu okreslonyeh zajyc edukacyjnych okreSlonych
w podstawie,
b) zajyc speejalistyeznyeh: korekeyjno-kompensaeyjnyeh dla uczni6w ze specyficznymi
trudnosciami w uezeniu si y uniemozliwiajqcymi lIzyskanie osiqgniyc wynikajqcych
z podstawy programowej, logopedycznych dla uczni6w z zaburzeniami mowy, kt6re
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powoduj1/ zakl6cenia komunikacji jyzykowej oraz utrudniajq nallky, socjoterapeutycznych
dla uczni6w z dysfunkcjami spolecznymi,
c) zajyc psychoedukacyjnych dla uczni6w i rodzic6w,
d) porad dla uczni6w, konsultacji , porad dla rodzic6w,
e) Szkola zapewnia opieky uczniom rozpoczynajqcym w meJ nallky. Opieky zapewniajq
nauczyciele, pracownicy Szkoly oraz starsi uczniowie,

f) uczniowie dojezdzajqcy korzystajq z opieki swietlicy funkcjonlljqcej w wymiarze godzin
ustalonych przez organ prowadz1/cy Szkoly.
g) pomoc uczniom wybitnie zdolnym jest realizowana poprzez indywidllalne przygotowanie
do konkurs6w, rozszerzanie tresci programowych, lIdostypnienie petniejszych zradel
wiedzy,
h) uczn iowie z deficytami rozwojowymi stwierdzonymi przez poradniy psychologicznopedagogicznq powinni korzystac z r6Znych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
i)szkola promuje zdrowie w formach okreslonych w Programie Wychowawczym Szkoly,
j)opieky lekarskq i pielygniarska nad uczniami sprawujq pracownicy sluzby zdrowia na
zasadach okreslonych odrybnymi przepisami.
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Rozdzial3
Prawa i obowillZki ucznia
§I
l. Uczen ma prawo do :

I. Wlasciwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodn ie z zasadam i hi gieny pracy
umyslowej.
2. Przejawiania

wlasnej

aktywnosci

w

zdobywan iu

wiedzy

umiej<;tnosci

przy

wykorzystywaniu wszystki ch mozliwosci Szko!y.
3. Przedstawienia wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szko!y i innym nauczycielom swo ich
problem6w oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjasniell.
4. Poszanowania godnosci w!asnej w sprawach osobistych , rodzinnych, kolezenskich.
5. Zyczli wego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym.
6. Opieki wychowawczej i warunk6w pobytu w szkole zapewniajilcych bezpieczellstwo,
ochron<; przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bildz psychicznej oraz ochron y
i poszanowanie jego godnosc i.
7. Jawnego wyrazania opinii dotYCZilcych zycia Szko!y, nie moze to jednak uwlaczac niczyjej
godnosci osobistej.
8. Zapoznania si<; z WSO i przedmiotowymi kryteriami oceniania.
9. Znajomosci cel6w lekcji oraz swoich zadan.
10. Poznania programu nauczania na dany rok dla swojej klasy.
II. Znajomosci Programu Wychowawczego i Program6w Profilaktyki.

12. Przynaleznosci do wybranej organizacji dzia!ajqcej na teren ie Szkoly

wp!ywanie na

zycie Szko!y przez dzialalnosc samorzqdowq.
13. Reprezentowania Szko!y w konkursach, przeglildach, zawodach

innych imprezach

zgodn ie ze swoim i mozliwosciami i umiejytnosciami.
14. Bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki i rekreacji .
15. Do odpoczynku w przerwach mi<;dzylekcyjnych.
16. Brania udzia!u w wycieczkach, biwakach.
17. Na okres przerw swiiltecznych i ferii l1Ie zadaje si<; prac domowych (wyji)tek to
nadrobienie zaleglosci lu b brak6w).
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18. Dla ucznia, kt6ry wr6cil do szkoly po dluzszej (dwutygodniowej) usprawiedliwionej
nieobecnosci nauczyciele poszczeg61nych przedmiot6w ustalajlj

indywidua lny tryb

odrobienia zaleglosci.
odr~bnymi

19. Opieki socjalnej na zasadach okreslonych

przepisami.

20. Jawnej przeprowadzonej na biezljco oceny swego stany w iedzy
Zachowanie w szkole i poza nilj ocenia s i ~

umiej~tno sc i .

odr~bn i e.

21. Egzam inu sprawdzajljcego i klasyfikacyjnego na zasadach okreslonych

odr~bnym i

przepisami.
22. Powiadomienia z wyprzedzeniem

wiadomosci. W ciljgu dnia moze odbyc
wi~cej

terminie i zakresie pisemnych sprawdzian6w

0

si~

tylko jeden sprawdzian, a w ci!jgu tygodnia nie

niz trzy.

23. Mozliwosc odwolania

si~

od oceny nieodpowiedniej z zachowania w przypadkll

uzyskania pisemnej informacji od wychowawcy na miesi!jc przed zakOl1czeniem rokll
szko lnego.
24. Uczniowie klas czwartych maJ!j prawo do okresu adaptacyjnego trwajllcego

miesillc

(wrzesien), podczas kt6rego nie moglj otrzymac oceny niedostatecznej.
25. Dodatkowej pomocy udzielonej przez nauczyciela zwlaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie
z opanowaniem materi alu i powt6rnego we wsp61nie uzgodnion ym terminie sprawdzenia
i oceny wiedzy oraz

umiej ~tnosc i ;

ma tez prawo do pomocy ze strony koleg6w.

26. Korzystania z posrednictwa psychologiczno-pedagogicznego w razie potrzeby.
27. Opiniowania planu wychowawcy klasowego, regulaminu uczniowskiego oraz wnoszeni a
korekt.
28. Korzystania z pomieszczel\ szkolnych ,

sp rz~tLI ,

srodk6w dydaktycznych, ksi,gozbiol'LI

biblioteki podczas zajyc lekcyjnych i zajyc pozalekcyjnych pod nadzorem nauczyc iela
odpowiedzialnego za zaj,cia.
29. Korzystania z pomieszczen szko lnych, sprzytu, srodk6w dydaktycznych.
30. Swobody wyrazana mysli i przekonaI\ w szczeg61nosc i dotYCZllcych zycia Szkoly,
wyznawanej religii , j es li nie narllsza ona dobra innych os6b.
31. Sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz LIstalonych sposob6w kontroli post,p6w w nallce.
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§2

II. Uczen ma obowi~zek:
I. Przestrzegania postanowien zawartych w Statucie Szkoly i regulaminie uczniowskim.

2. Zachowania siy w kazdej sywacji w spos6b godny ucznia.
3. Wykorzystywania w pelni czasu przeznaczonego na nauky, rzetelnej

pracy nad

rozszerzaniem swej wiedzy i umiejytnosci, systematycznego przygotowywania siy do zajyc
szkolnych,

uczestnictwa

w

wybranych

przez

siebie

zajyciach

pozalekcyjnych

i pozaszkolnych.
4. Systematycznego uczenia si y, rozwijania swoich zainteresowan, zdolnosci.
5. Godnego, kulturalnego zachowania siy w Szkole i poza

ni~,

dbania 0 piykno mowy

ojczystej.
6. Ochrony przyrody i opieki nad zwierzytami.
7. Okazywania szacunku
zaleeeniom
Samorz~du

nauczycielom, pracownikom

zarz~dzeniom

i

Szkoly,

podporz~dkowania

Sly

Dyrektora Szko/y, nauczycieli oraz ustaleniom Rady

Uczniowskiego.

8. Przestrzegania zasad wsp6tzycia uczniowskiego, a szezeg6lnie:
a) przeciwstawienie siy przejawom brutalnosei i wulgarnosei,
b) okazywanie szacunku doroslym i kolegom,
e) szanowanie

pogl~d6w

i przekonan innych ludzi,

d) poszanowanie wolnosci i godnosci osobistej drugiego czlowieka,
e) zaehowania w tajemniey korespondeneji i dyskusji w sprawaeh osobistyeh,
powierzonyeh w zaufaniu, ehyba ze szkodziloby to og610wi lub zyeiu i zdrowiu
powierzaj~cego.

9. Dbania 0 bezpieezeilstwo i zdrowie wlasne oraz swoich koleg6w - uezen nie pali tytoniu,
nie uzywa narkotyk6w i srodk6w

10. Powiadamiania
zagrazaj~eyeh

nauczyeieli,

odurzaj~eyeh,

praeownik6w

nie pije alkoholu. Jest ezysty i sehludny.
Szkoly

lub

Dyrektora

0

sytuaejaeh

zyeiu lub zdrowiu.

II. Troszczenie si y 0 mienie Szkoly i jej estetyczny

wygl~d,

dbanie 0 utrzymanie ezystosci

i porz~dku na terenie Szkoly (zmienia obuwie).
12. Naprawiania szk6d
13. Uczniom

mog~

wyrz~dzonyeh

przez siebie.

byc przyznane nagrody lub udzielone kary zgodnie ze Statutem Szkoly.
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14. Kazdy uczen ma obowi~zek korzystac z szatni nie dluzej ni l. wymaga tego zmiana odziezy
i obuwia.
15. Uczniowie nie mog~ opuszczac terenll Szkoly podczas przerw.
16. Zwolnienie z lekcji moze

nast~pic

wyl!)cznie na pisemn!) lub

osobist~

prosby rodz ic6w.

17. Nallczyciel usprawied liwia nieobecnosci uczni6w na podstawie zwolni enia lekarskiego Illb
pisemnego usprawiedliwienia rodzic6w ( prawnych opiekun6w) dostarczonego przez ucznia Illb
rodzica (prawnego opiekuna) w ci!)gu tygodnia po nieobecnosci.
Za nieusprawiedliwione godziny uczen otrzymuje:
o Do

10 godzin- 10 punkt6w ujemnych

011-20 godzin- 20 punkt6w ujemnych
021-30 godzin- 30 punkt6w ujemnych
o Powyzej

30 godzin- zachowanie naganne.

18. Uczen ma obowi!)zek ucz'iszczac na zaj'icia lekcyjne , przygotowywac si'i do nich oraz wlasciwie
zachowywac si'i w ich trakcie.
o

Nieobecnosc llcznia na zaj'iciach lekcyjnych obligllje go do uzupelnien ia wiadomosci w ci!)gu
tylu dni, il e trwala nieobecnosc.

o

Brak uzupelnionych wiadomosci powodllje otrzymanie oceny niedostatecznej.

o

Uczen ma prawo do trzech nieprzygotowan w trakcie semestru z kaZdych obowi!)zkowych zaj'ic
edukacyj nych.

o

Kazde nast'ipne nieprzygotowanie spowoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.

o

Uczniowie klas I-Ill za nieprzygotowanie si'i do zaj'ic otrzymuj!) minusy .Po trzech kolejnych
nieprzygotowaniach uczen otrzymuje uwag'i wpisan!) do zeszytu.

9. Uczeil zobowi!)zany jest do noszenia schludnego stroju szkolnego. Zakazuje si'i noszenia
wyzywaj!)cych ozd6b i makijazu, malowania wlos6w i paznokci.
10. Zakazllje sit( calkowitego korzystania na terenie szkoly z telefon6w kom6rkowych i innych
urz~dze n

elektronicznych. W przypadku posiadania przez ucznia telefon u komorkowego lub

innego lIrzqdzenia elektronicznego lIczen otrzymllje pllnkty ujemne, a nallczyciel ma prawo do
odebrania urz!)dzenia i wezwania rodzicow w celu jego oddania.
II . Uczeil ma obowi!)zek wlasciwie zachowywac si'i wzgl'idem nauczycieli, innych pracownik6w Szkoly
oraz pozostalych uczni6w tzn. przestrzegac elementarnych zasad kultury osobistej , szacllnkll
i poszanowania drugiej osoby. W przypadku niewlasciwego zachowania uczeil klas IV-VI otrzymllje
punkty lIjemne, a klas I-III lIwag'i w zeszycie.
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Rozdzial4
Nagrody i kary
§I
I. Ucznia mozna nagl'odzic za:
a) wybitne

osi~gniycia

w natlce,

b)

osi~gniycia

Spol'towe,

c)

osi~gniycia

w konkursach,

d)

wzoI'ow~

postawy,

e) za dzielnosc i odwag y,
2. Za rzetelne, sumienne
oraz wybitne

wywi~zywanie

osi~gniycia

siy z obowi~zk6w ucznia, wzorow~,

przykladn~

postawy

w nauce uczeJ\ moze otl'zymac nagrody w postaci:

a) pochwaly wychowawcy wobec calej klasy,
b) pochwaly wychowawcy lub Dyrektora wobec uczni6w Szkoly,
c) listu pochwalnego wychowawcy lub DYl'ektol'a do rodzic6w,
d) dyplomu uznania od DYl'ektol'a,
e) nagl'ody l'zeczowej od wychowawcy lub DYl'ektol'a,

t) odnotowanie na swiadectwie szkolnym ,
g) prawa l'epl'ezentowania Szkoly na

zewn~tl'z,

h) nagrody l'zeczowej.
3. Z tego samego tytulll mozna pl'zyznac wiycej
4. Z wnioskiem

0

nizjedn~
wyst~pic

pl'zyznanie nagrody moze

z tym, ze wniosek taki nie ma charaktel'lI

nagrody.
kazdy czlonek spolecznosci szkolnej

wi~z~cego.

§2
I. Za nieprzestl'zeganie postanowieJ\ Statutll, a w szczeg61nosci uchybianie

obowi~zkom ,

uczel\

moze otl'zymac nastyplljljCe kal'y:
a) upomnienie wychowawcy,
b) zawieszenie w pelnieniu funkcji w zespole klasowym lub organizacji
Szkoly,
c) tlpomnienie lub nagana DYl'ektol'a,
d) zakaz l'epl'ezentowania szkoly na

zewn~tl'z,
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dzialaj~cej

na tel'enie

e) zawieszenie na czas oznaczony prawa do udzialu we wszystkich lub okreslonych zajyciach
prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz wycieczkach, z wyjqtkiem tych, podczas
kt6rych realizowane Sq elementy obowiqzkowych zajye edukacyjnych ,

f) obnizenie oceny zachowania - do najnizszej wlqcznie.
2. Zastosowana kara powinna bye adekwatna do popelnionego uchybienia. Kary nie mog,! bye
stosowane w spos6b naruszaj'!cy nietykalnose i godnose osobist'! ucznia.

3.0 nalozonej karze informuje siy rodzic6w w ci,!gu trzech dni.
4. Od kary nalozonej przez wychowawcy przysluguje odwolanie do Dyrektora. Odwolanie moze
wniese rodzic w ci,!gu 7 dni od uzyskania informacji,

0

kt6rej mowa w ust.3.

5. Dyrektor rozpatruje odwolanie najp6Zniej w ciqgu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygniycie
Dyrektora jest ostateczne.
6. Od kar nakladanych przez Dyrektora przysluguje wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
7.Dyrektor w porozumieniu z wychowawcq i przewodnicz'!cym Samorz'!du Uczniowskiego,
a w szczeg61nych przypadkach z powolanymi przez siebie przedstawicielami Rady
Pedagogicznej, rozpatruje odwolanie w ci,!gu 3 dni i postanawia:
a) oddalie odwolanie podaj,!c pisemne uzasadnienie,
b) zn iesc kary,
c) zawiesie warunkowo wykonanie kary.
8.Decyzjy

0

zawieszeniu lub zniesieniu kary podejmuje Dyrektor po lIzyskaniu poryczenla

wychowawcy lub Samorz'!du Uczniowskiego.

9. Od decyzji podjytej przez Dyrektora Szkoly odwolanie nie przysluguje.
§3

I. W przypadku

rozwiqzania

problem6w

zwi'!zanych

z

naruszenIem

przez

uczl1la

obowiqzujqcych w Szkole zasad podejmuje siy nastypuj,!ce dzialania interwencyjne:
a) rodzice ucznia Sq bezzwlocznie zawiadamiani

0

ka:i:dym przypadku naruszenia przez niego

obowiqzujqcych w Szkole zasad,
b) w celu rozwiqzania zaistnialego problemu przedstawiciel Szkoly wyznaczony przez
Dyrektora ustala:
• najblizszy termin spotkania z uczniem i jego rodzicami,
• prowadzi rozmowy interwencyjnq z uczniem,
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• prowadzi rozmowy z rodzicami, w czasie ktorej wspolnie ustalaj q dalsze dzialania
wobec dziecka, zasady wspolpracy miydzy rodzicami a Szkolq oraz (ewentualnie)
mozliwosc uzyskania pomocy specjali stycznej ,
• uczen w obecnosci rodzicow podpisllje kontrakt, w ktorym zobow iqzllje siy do
przestrzegania okreslonych w kontrakcie reglll zachowania,
• nadzor nad wypelnieniem kontraktll przez lIcznia sprawujq rodzice

przedstawiciel

Szkoly.
2. Uczniowie potrzebujqcy pomocy specjalistycznej S'l kierowani do odpowiedniej placowki.
3. Brak wspolpracy ze strony rodzicow oraz dalsze naruszanie regulaminu Szkoly przez lIcznia
powoduj'l koniecznosc podjycia innych przewidzianych prawem dzialan:
a) zastosowanie

okreslonych

w

Statllcie

konsekwencji

dyscyplinarnych ,

l'lczn ie

z mozliwosciq przeniesienia ucznia do innej szkoly,
b) zgloszenie sprawy do s'ldu.
4. W przypadku zagrozenia zdrowia ucznia Szkola zapewnia mu niezbydn'l opieky medycznq np.
wezwanie pogotowia.
5. Pnlicjajest wzywana w przypadku:
a) gdy zachowania ucznia zagrazaj'l bezpieczenstwu innych osob,
b) znalezienie na terenie Szkoly nielegalnych substancji psychoaktywnych,
c) gdy istnieje podejrzenie, ze uczell moze posiadac nielegalne substancje psychoaktywne,
d) kradziezy lub wykroczenia.
6. W klasie ucznia lub uczni6w, kt6rzy dopuscili siy zlamania obowi'lzllj'lcych w Szkole zasad, Sq
prowadzone dodatkowe zajycia profilaktyczne.
7. Dzialania interwencyjne i profilaktyczne s'l prowadzone przez specjalnie przeszkolonych
pracownik6w Szkoly.
8. W przypadku uzyskania informacji , ze uczen dopllscil Sly zachowan sw iadcz'lcych
demoralizacj i, nallczyciel powinien podjqc nastypujqce kroki:
a) przekazac uzyskan'l informacjy wychowawcy klasy,
b) wychowawca informuje

0

fakcie Dyrektora Szkoly,

c) wychowawca wzywa do Szkoly rodzic6w (prawnych opiekun6w) lIczni a i przekazuje im
uzyskanq infonnacjy. Przeprowadza rozmowy z rodzicami oraz z uczni em w ich obecnosci.
W przypadku potwierdzenia informacji zobowi'lzuje ucznia do zaniechania negatywnego
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postypowania, rodzic6w zas bezwzglydnie do szczeg61nego nadzoru nad dzieckiem.
W toku interwencji profilaktycznej moze zaproponowac rodzicom skierowanie dziecka do
specjalistycznej plac6wki i udzial w programie terapeutycznym.
d) jesli rodzice odmawiaj,! wsp61pracy lub nie stawiajq siy do Szkoly, a nadal z wiarygodnych
:h6del naplywaj,! informacje
pisemnie powiadamia

0

0

przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoly

zaistnialej sytuacji S,!d Rodzinny lub policjy (specjalisty od spraw

nieletnich),
e) podobnie w sytuacji gdy, Szkola wykorzysta wszystkie dostypne jej srodki oddzialywan
wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzezenie ucznia, spotkan ie z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultat6w, Dyrektor
Szkoly

powiadamia

S,!d

Rodzinny

lub

policjy.

Dalszy tok

postypowania

lezy

w kompetencji tych instytucji.
9. Procedury postypowania nauczycieli i metody wsp61pracy szk61 z policj,! w sytuacjach
zagrozenia dzieci i mlodziezy przestypczosciq i demoralizacj,! w szczeg61nosci narkomani,!,
alkoholizmem i prostytucj'! szczeg61owo okresla modul Krajowego Programu Zapobiegania
Niedostosowaniu Spolecznemu i Przestypczosci wsr6d Dzieci i Mlodziezy przyjyty przez
Rady Ministr6w w dniu 13 stycznia 20041'.
§4

I. Dyrektor moze wystljpic do Kuratora
2. Kara,

0

0

przeniesienie ucznia do innej szkoly.

kt6rej mowa w us!. L, stosowana jest za szczeg61ne razljce naruszenie przez ucznia

szkolnych obowi,!zk6w:
a) udowodnione przez uprawniony organ popelnienie przestypstwa,
b) uczestniczenie w zajyciach organizowanych przez Szkoly w stanie nietrzezwym albo pod
wplywem narkotyk6w lub innych srodk6w odurzajljcych,
c) zachowanie stanowi,!ce zagrozen ie dla innych, chuligatlstwo.

§5
l.Przepisu poprzedzaj,!cego, w czysci dotycz,!cej informowania

0

zamiarze ukarania ucznia, nie

stosuje siy w wypadku upomnien udzielanych w trybie natychmiastowym.
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§6

1. Propozycje zmlan do praw

obowi~zk6w

ucznia

mog~

zglaszac nauczyciele, rodzice

UCZnIOWle.
2. Proponowane zm iany wymagaj~ akceptacji Rady Pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i

obowi~zk6w

ucznia

i nauczyciele.
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zobowi~zani

s~

zar6wno uczniowie, jak

Dzial VI
Wewnlltrzszkolny System Oceniania
Rozdziall
Przepisy ogolne
§1
I. Wewnqtrzszkolny System Oceniania reguluje warunki, spos6b ocenlanla, klasyfikowania
i, promowania uczni6w w Szkole Podstawowej im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie.
Oceny sq jawne dla ucznia i jego rodzic6w. Sprawdzone oraz ocenione pisemne prace
kontrolne uczen i jego rodzice otrzymujq do wglqdu na zasadach okreslonych przez
nauczyciela. Na

prosb~

ucznia lub rodzic6w nauczyciel ustalajqcy

uzasadnic.
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ocen~

powinien jq

Rozdzial2
Cele oceniania
I.Ocenianie wewni/trzszkolne
nauczyc ieli poziomu i

osii/gni~c

post~p6w

§1
ed ukacyjnych ucznta polega na rozpoznaniu przez

w opanowywaniu przez ucznia wiadomosci i

umiej~tnosci

okreslonych w podstawie programowej i realizowanych w szkole program6w nauczania.
§2
Ocenianie wewni/trzszkolne ma na celu:
a) informowanie
(0

post~pac h,

0

stopniu

opanowanta

umi ej~tno sc i

wiadomosci

przez

ucznta

trudnosciach, specjalnych uzdolnieniach) - dla ucznia, nauczycie la oraz

rodzica,
b) motywowanie ucznia, nauczyciela i rodzica,
c) sprawdzenie skutecznosci metod i form pracy nauczyciela oraz ich doskonalenie,
d) ksztalcenie przekonania lIczni a

0

wfasnych mozliwosciach oraz

po st~pach ,

budowanie

obrazu samego siebie i poczuc ia wfasnej wattosci,
e) pomoc lIczniowi w samodzielnym planowan ill swojego rozwoju,
f) umozliwien ie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej.
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Rozdzial3
Zasady opracowania wymagan edukacyjnych, informowanie
uczniow i rodzicow
§1
I. Nauczyciele na

pocz~tku

(prawnych opiekun6w)

0

kazdego roku szko lnego informujq lIczni6w oraz ich rod zic6w
wymaganiach edllkacyjnych wynikajqcych z realizowanego przez

siebie programu nauczania,
a takze

0

0

sposobach sprawdzania osiqgniyc edukacyjnych lIczni6w,

zasadach oceniania zachowania.

2. Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania

osi~gniyc

Sq szczeg6lowo opracowane przez

nauczyciela i zawarte w przedmiotowym system ie oceniania.
3. Przedm iotowy system ocenianiajest dostosowany do mozliwosci uczni 6w danej klasy.
4. Wszystkie

rozwi~zania

w zakres ie przedmiotowych system6w oceniania Sq przedstawiane

Dyrekcji Szkoly po stwierdzeniu ich zgod nosci z Wewnqtrzszkolnym Systemem Oceniania.
§2

Zasady opracowania wymagal\ edukacyjnych:
I. Wymagania edukacyjne dla poszczeg61nych przedmiot6w opracowuJ!! zespoly nauczycieli
danego przedmiotu.
2. Wymagania edukacyjne

zawieraj~:

a) czystotliwosc sprawdzania i oceniania (w tym ilosc prac przewidzianych w p61roczu
w zaleznosci od specyfiki przedmiotu),
b) obszary oceniania,
c) sposoby przekazywania uczniom zakresu materialll przewidzianego do kontroli oraz
wymagan, jakim uczen musi sprostac,
d) fonny sprawdzania wiadomosci i umi ejytnosc i,
e) narzydzia sprawdzania,
f) kryteria oceniania (wiadomosci

umiejytnosci okreSlone kryteriami na poszczeg61ne

oceny),
g) zasady poprawiania ocen

biez~cych,

h) uregu lowania dotycz~ce prowadzenia zeszyt6w.
3. Nauczyciel zapoznaje lIczni6w z wymaganiami edu kacyjnymi do 15.09. kazdego roku.
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3§
1. Rodzice

0 po st~ paeh

swo ieh dzieei

b~dq

informowan i w
kopi~

a) rodziee uezni6w kl. 1-111 otrzymajq

na st~puj qey

spos6b:

oeeny opisowej,

b) rodziee uezni6w z klas IV-VI otrzymaj q wykaz aktualnyeh oeen ezqstkowyeh
i semestralnyeh,
c) w przypadku niezadowa laj qcych wynik6w nauczania i zaehowania nauezyciel powlIllen
przeprowadzi6

indywidualne

rozmowy

z rodzicami,

a takZe

udokumentowa6 je

w dzienniku,
d)

0

grozqcych oeenach niedostatecznych z danego przed miotu rodzice muszq bye

po informowani przez

wye h owawc~

na jeden miesiqe przed kOJlcem semestru (roku

szko lnego) w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem od bioru albo ustnego
powiadomienia potwierd zonego podpi sem rodzica w dzienniku lekeyj nym,
e) wszelkie informaeje rodziee uzyskujq

0

swo ieh dzieeiaeh na zebraniaeh szkolnyeh

sr6d roeznyeh i kOJleoworoeznyeh bqdz w kazdej ehwili na wtasnq prosb~.
§4
I. Sposoby informowani a

0

poziomie

post~paeh

w opanowal1lu w iedzy,

umiej~tno se i

oraz

o zaehowaniu ueznia:
a) info rmaej e ustne nauezyeiel a kierowane do ueznia lub rodzie6w,
b) informacje pi semne w zeszytaeh przedmiotowyeh i dzienniczkaeh,
e) reeenzj e prac pi semnych,
d) prezentaeja

osiqgni~e

ueznia (wystawki , gazetki , konkursy szko lne, apele

uroezystose i

szkolne),
e) listy pochwalne i gratulaeyjne,

f) wywiad6wki - przynajmniej 5 razy w roku z pi semnym wykazem aktualnyeh oeen
ezqstkowyeh lub semestralnyeh,
g) kontakty indywidualne z rodzicami na ieh

prosb~

lub z inicjatywy wyehowawcy,

ewentualnie nauezyeiela przed miotu ,
h) w przypadku rzadkieh kontakt6w rodzic6w ze szkotq pl semna informacj a
ueznia, telefoniczny kontakt, odwiedziny domowe u ueznia.
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0 post~paeh

2. Nauczyciele

dokumentujlj

formy

informowania

rodzic6w

w dziennikach szkolnych. Rodzice slj zobowiljzani zapozna6
to podpisem.
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si~

0

osiljgni~ciach

lIczni6w

z tlj informacjlj i potwierdzi6

Rozdzial4
Sposoby sprawdzania osi~gniltc i postl(p6w uczni6w
§1

1. Ocenie powinny podlegac nastc;puj,!ce formy aktywnosci:
a)

wypowiedzi

ustne

i pisemne (zawartosc

merytoryczna,

poprawnosc stylistyczna

i ortograficzna),
b)

liczenie,

c)

zaawansowanie w rozwitjzywaniu i ukladaniu zadan,

d)

samodzielnosc, aktywnosc i systematycznosc,

e)

dbalosc

1)

zaangazowanie i przygotowanie do zajc;c,

g)

wklad pracy,

0

estetykc; prac,

h) wiadomosci, umiejc;tnosci, postc;py w nauce jako przyrost wiedzy i umiejc;tnosci,
i)

wykazywanie siC; wiadomosciami wykraczaj,!cymi ponad program,

j)

zdolnosci, zainteresowania.
§2

I.Sprawdzanie dydaktycznych ositjgnic;c ucznia odbywa siC; za pomoc,! nastc;puj,!cych narzc;dzi:
a)

prace pisemne- sprawdziany, testy, prace klasowe, kartk6wki, wypracowania, referaty,
cwiczenia, prace domowe,

b)

wypowiedzi ustne-odpowiedzi, rozmowy, dyskusje,

c)

cwiczenia praktyczne,

d)

ciche czytanie ze zrozumieniem,

e)

wewn,!trzszkolne, mic;dzyszkolne konkllrsy,

1)

sprawdziany dyrektorskie,

g)

w

klasie

sz6stej

sprawdzian

poziomu

opanowania

umiejc;tnosci

okreslonych

w standardach wymagal\. Sprawdzian przeprowadza siC; w terminie llstalonym przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2.Sprawdziany dyrektorskie przeprowadza siC; w ostatnim ITIleSI,!Cll przed koncem plerwszego
p61rocza lub roku szkolnego.

§3
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l. Cz~stotliwose sprawdzania dydaktycznych osi~gni~e ucznia:

a)

biez~ca

ocena na lekcj i,

b) po opracowaniu dzialu, partii materialu,
c) przed kOl\cem p6lrocza, roku szkolnego,
d) na progach edukacyjnych (kl. Ill, kl. VI).
2. Sprawdziany powinny bye robione:
a) nie

wi~cej

nizjeden w danym dniu,

b) nie

wi~cej

niz trzy w tygodniu,

c) sprawdzian powinien bye zapowiedziany na siedem dni przed

zaplsany w dziennikll

lekcyjnym,
d) uczen powinien bye poinformowany 0 zakresie materialu
e) sprawdzian nauczyciel oddaje uczniowi w
i ocenie,

nast~pnie

f) reglilaminowy

omawia i czuwa nad

(przyj~ty)

ci~gu

obj~tego

sprawdzianem,

dw6ch tygodni , informuje

0

punktacji

popraw~,

termin ZWrotll prac klasowych moze bye przedluzony w sytuacji

dlllzszej nieobecnosci nauczyciela lub nieodbycia lekcji z powod6w niezaleznych od
nallczyciela,
g) praca klasowa moze bye przelozona na
przyj~tej

wczesniej

llczni6w pod warllnkiem, ze nie zakl6ca to

zasady trzech sprawdzian6w tygodniowo,

h) w posiadanill nauczyciela
i) rodzicom i uczniom

prosb~

pozostaj~

udost~pniamy

wszystkie pisemne prace uczni6w przez jeden rok,

prace kontrolne do

wgl~du

w szkole na ich zyczenie.

3. Uczniowi nieobecnemu podczas pisania sprawdzianu nauczyciel wyznacza termin jednego
tygodnia na

przyst~pienie

do sprawdzianu. W przypadku dluzszej nieobecnosci ucznia term in

jest lI stalany indywidualnie, a nauczyciel organizuje pomoc uczniowi w celu opanowania
wiadoll1osci i umiej~tnosci.
4. Umiej,tnosci kluczowe dla danego etapu edukacyjnego okreSlone przez nallczyciela
w przedmiotowym systemie oceniania uczen powinien zaliczye przynajmniej na oceny
dopuszczajqq. Spos6b i fonny zaliczenia Sq ustalane indywidllalnie z uczniem.
5. Wolne od ocen niedostatecznych Sq dni, w kt6rych odbywajq siy:
a) Andrzejki ,
b) Mi kolajki,
c) Choinka Szkolna,

73

d) Walentynki,
e) Dzien Dziecka,
f) Swiyto Wiosny.
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Rozdzial5
Kryteria oceniania
§1
I. Na pierwszym etapie edukaeji obowiqzuje oeena opisowa. Nauezyeiele uezqey w klasach I-Ill
mogq stosowac czqstkowq ocen" eyfrowq (6,5,4,3,2,1), kt6ra w klasyfikacji sr6d rocznej lub
kOl\cowo rocznej przedstawianajest w formie oceny opisowej.
2. W klasaeh IV-VI obowiqzuje szesciostopniowa skala ocen biezqcyeh i klasyfikacyjnych.
3. Szczeg610we zasady oceniania zawarte sq w Wewnqtrzszkolnym Systemie Oceniania
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego statutu.
§2
1. Przy ustalaniu ocen biezqcych i klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego, techniki, muzyki,
plastyki nalezy w szezeg61nosci brae pod uwag" wysilek i zaangazowanie ucznia
w opanowanie sprawdzanyeh umiej"tnosci.
2. Dyrektor Szkoly zwalnia ueznia z zaj"e wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej
przez lekarza i na czas okreslony w tej opinii.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zaj"c wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si" "zwolniony".
4. Dyrektor Szkoly zwalnia ueznia z wadq sluehu z nauki drugiego j"zyka obcego na podstawie
opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na pisemny wniosek rodzic6w ucznia.
5. W przypadku zwolnienia ueznia z nauki drugiego j"zyka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si" "zwolniony".
6. W ee lu ustalenia sredniej ocen sr6drocznyeh i kOl\eowo rocznyeh bierze si" pod uwag"
wszystkie obowiqzujqce przedmioty nauczania. Do sredniej ocen liczy si" ocen" z religii
i przedmiot6w nadobowiqzkowych.
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Rozdzial6
Kryteria i procedury ustalania oceny z zachowania
§1
Przy ustalaniu oceny z zachowania b~dl! brane pod
kryteria wobec ucznia:
I. Stosunek ucznia do obowiqzkow szko lnych:
a) systematyczne i punktualne

ucz~szcza ni e

na

zaj~c ia

uwag~ Ilast~pujllce

szko lne,

b) kazdorazowe usprawiedliwienie nieobecnosci i spozn ien,
c) stale przygotowanie

si~

do

zaj~c

lekcyjnych,

d) rozwijanie wlasnych zainteresowan i uzdolnien,
e) czynny udzial w lekcjach i innych

zaj~c i ach ,

t) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoly.
2. Aktywnosc spoleczna:
a) czynny udzial w dzialalnosci organizacji szkolnych,
b) wywiqzywanie

si~

z podj~tych prac spolecznych na terenie klasy i Szkoly,

c) dobrowolne podejmowanie roznych zadan maj'lcych na celu dobro kolegow, klasy, szkoly
i srodowiska,
d)

umiej~tnosc

wspoldzialania w pracach zespolowych,

e) poszanowanie mienia spolecznego i osobistego,

t) dbalosc

0 estetyk~

otoczenia,

g) umiej"tnosc l'lczen ia pracy spolecznej z innymi obowillzkami w Szkole i poza Szkolq.
3. Kultura osobista:
a) uczciwosc w kontaktach z doroslymi i rowieSnikami,
b) uczynnosc wobec osob doroslych, rowi eSn ikow oraz mlodszych i starszych kolegow,
c) kulturalny sposob bycia nienaruszajljcy godnosci wlasnej i innych ,
d) dbalosc

0 kultur~

slowa,

umiej ~t no sc

taktownego uczestnictwa w dyskusji z doroslymi

i kolegam i,
e) wlasciwy ubior szkoln y (codzienny i na uroczystosci szko lne),

t) odpowiedni ubior na lekcje kultury fizycznej ,
g) wykonywanie zarzqdzen porzljdkowych szkoly,
h) przestrzeganie zasad hi gieny osobistej,
i)dbanie

0

zdrowie swoje i innych , ni euleganie zlym wplywom otoczenia
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nalogom oraz

P0ll10C

innym w rezygnacji z nalog6w.
§2

I. W klasach I-Ill ocena z zachowaniajest ocen~

opisow~.

2. W klasach IV-VI zachowanie sr6droczne i koocoworoczne ocenia siy zgodnie z
kart~

oceny zachowania ucznia wg

nastypuj~cej

opracowan~

skali:

a) wzorowe - powyzej 271 punkt6w
b) bardzo dobre - 270-240 punkt6w
c) do bre-239-211 punkt6w
d) poprawne-2 IO-170punkt6w
e) nieodpowiednie- I 69-140punkt6w
f) naganne-ponizej 140punkt6w

§3
Oeen y wzorowlj otrzymuje uczeo, kt6ry we wszystkich sprawach przestrzega
Regulaminu Uczniowskiego, a w okreslonej dziedzinie, np. kultura osobista, zaehowanie,
frekwen cja, stosunek do nauki itp., moze bye \vzorem dla innych.
I. Speln ianie

obowi~zkll

szkolnego:

a)

s),stematycznie i punktualnie uczyszcza na zajycia,

b)

IVszystkie Iekcje opllszczone z przyczyn niezaleznych od lIcznia Sq usprawiedliwione,
bierze aktywny lIdzial w zajyciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c)

zeszyty przedmiotowe i podryczniki

od znaczaj~

siy

nienagann~

czystosciq., rozwija

wl:isne zainteresowania, jest systematyczny i zawsze przygotowany do zajyc,
d)

bierze aktywny udzial w organizacjach uczniowskich i uroczystosciach szkolnych,

e)

dba

f)

szanuje i rozwija dobre tradycje Szkoly; wyjqtek stanowi uczeo, kt6ry dokladal wszelkich

0

mienie szkoly, r6wiesnik6w i wlasne,

staratl, ale nie zdolal otrzymac oceny wyzszej.
2. Kultlll'a osobista:
a) odznacza siy kultllralnym sposobem bycia, wyrazania siy,
b) wlasciwie zachowllje siy wobec wszystkich pracownik6w Szko/y,
c) goclnie reprezentuje Szkoiy na
osobist~.,

zewn~trz,

zachowuje sit; skrol11nie,

dba

0

jej honor, dba

0

sw6j

wygl~d

hi gient;

niewyzywaj~co,

d) przestrzega zasad kulturalnego zachowania siy w Szkole i poza
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Szko/~,

zwalcza wszystkie

nalogi i pomaga w tym innym ,
e)

wywi~zuje

si" z podj"tych zadan,
nienaru szaj~cy

t) ma kulturalny spos6b bycia

godnosci wlasnej i innych, posiada umiej"tnosc

taktownego uczestnictwa w dyskusji z doroslymi i kolegami,
g) przestrzega zasad bezpieczenstwa w Szkole i poza

ni ~

(droga, biwak, wycieczka).

3. Postawa wobec koleg6w i innych os6b:
a) uczciwosc w kontaktach z r6wiesnikami i osobami doroslymi,
b) poszanowanie mienia wlasnego i innych os6b,
c) wywil!zywanie silt z podj"tych zadan,
d) cll!(c pomocy innym kolegom ,
e) zaangazowan ie w pracach na rzecz Szkoly.
Ocenl;) bardzo dobrlj

otrzyrnuje uczen, kt6ry przestrzega Regularnin Rady

Sarnorzljdu Uczniowskiego, nie rna nieusprawiedliwionych nieobecnosci i sp6Znien.

1. Spelnianie obowiljzku szkolnego:
a) wszystkie lekcje opuszczone sl! usprawiedliwione,
b) jest systematyczny i punktualny,
c) jest obowi~zkowy, zawsze przygotowany do zaj"c,
d) ch"tnie i aktywnie bierze udzial w pracach na rzecz klasy, Szkoly.
2. Kultura osobista:
a) wlasciwie zachowuje

Sl"

wobec wszystkich pracownik6w Szkoly, os6b doroslych,

koleg6w,
b) odznacza si"

znajomosc i~

zasad kulturalnego zachowania silt,

c) godnie reprezentllje Szkol" na

zewn~trz,

d) odznacza silt nienagannlj higienl! osobistl! (ma odpowiedni ubi6r na lekcje wych. fiz.)
e) jest zyczliwy i slllzy

t) dba

0

pomoc~,

zdrowie wlasne i innych, nie ulega zlym wplywom otoczenia i nalogom,

g) przestrzega zasad bhp w Szkole i poza nil!.
3. Postawa wobec koleg6w i innych os6b:
a) szanllje mieni e wlasne i innych,
b) wywi~zuje silt z podj"tych zadan,
c) ch,tnie pomaga slabszym.
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Ocenl( dobrl! otrzymuje uczen , ktory przestrzega Regulamin Rady Samorzljdu
Uczniowskiego, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecnosci, lecz zdarza mn sil( dostarczac
usprawiedliwienia z malym opoznieniem.
I. Spelnianie obowillZku szkolnego:
a) spo radyczn ie zdarzajll mu siy nieobecnosci nieusprawi edliwione,
b) na zajyciach lekcyj nychj est aktywny, ale pod wplywem nauczyc iela,
c) zdarza mu siy nie odrobic pracy domowej ,
d) systematycznie uczyszcza na zajycia lekcyj ne,
e) spelnia polecenia nauczyciela.
2. Kultura osobista:
a) zdarzaj ll mu siy sporadyczne uchyb ienia,
b) wywillzuje si y z podjytych zadan,
c) roznie bywa zjego uprzejmoscill i zdyscyplinowaniem, ale przewazajll cechy pozytywne.
3. Postawa wobec kolegow i innych osob:
a) bierze udzial w pracach spolecznych.
OCCIII( poprawlIl! otrzymuje uczen, ktory narusza sporadycznie Regulamin Rady
Samorz'ldll Uczniowskiego, ma niellsprawiedliwionc nieobecnosci.
I. Spcln ianie obowillZku szkolnego :
a) l1a zajyciach lekcyjnych jest malo aktywny,
b) czasallli nie odrabia prac domowych,
c) nie podejllluje zadal\ na rzecz szkoly.
2. Kul tllra osobista:
a) j est kolezenski , czasami bywa niezdyscyp linowany,
b) przestrzega zasad bezpieczenstwa.
3. Postawa wobec kolegow i innych osob:
a) uilgazlije siy w prace na rzecz szkoly, ale pod wplywem inn ych.
Ocenl( nieodpowiednil! otrzymuje lIczen, ktory cZl(sto narusza zasady Reglliamin
Rady Samol'zljdu Uczniowskiego.
I.Spel nianie

obow i~ zku

szko lnego:

a)dosyc czysto opuszcza zajycia szkolne bez usprawiedliwienia,
b)

Ill ~ I ck cewaz~cy

stosu nek do nauczycieli,
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c)czysto nie odrabia prac domowych.
2.Kultur'l osobi sta:
a) nie wy wi~zuje siC; z podjc;tych zadan,
b) przeszkadza w czasie lekcji ,
c)

zdarzaj~

siC; uchybienia w przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa.

3.Postawa 1V0bec kolegow i innych osob:
a) nie

wywi~zllje

siC; z podjc;tych dzialan,

b) czc;sto bywa konfliktowy,
c) daje innym zly przyklad ,
d) pOlrafi bye arogancki.
OCCII~

nagannq otrzymuje uczeo, ktory narusza zasady Regulamin Rady Samorzqdu

UeZD io\\'s " icgo.
I.Spelni an ie obowi~zku szkolnego:
a) nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,
b) spoinia siC; na lekcje i sp6inienia te

s~

nieusprawiedliwione,

c) czysto nie odrabia prac domowych ,
d) nie reaguje na uwagi nauczyciela.
2.Kultlila osobista:
a) systematycznie i szkodliwie dla klasy i szkoly narusza normy kulturalnego zachowania,
b) poslllgllje sic;jc;zykiem "brzydkim" - czc;sto wulgarnym,
c) lIic przestrzega zasad bezpieczenstwa w szkole.
3.Postawa wobec kolegow i innych osob:
a) nie szanuje mienia wlasnego i innych osob,
b) nil' bierze udzialu w pracach na rzecz klasy i szkoly,
c) .ic,t konfliktowy,
d ' j..:st nieprzygotowany spolecznie, wchodzi w konflikt z prawem (pije alkohol , pali ,

uzywa wulgarnych slow, kradnie, bije innych itp.).
O cell a ustalona przez
wplyw il

JI ll

ocenc; z

zaj~c

wychowawc~

jest ostateczna. Ocena z zachowania nie ma

edukacyjnych .
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§4
I. Wszystkie sprawdziany i prace klasowe uczni6w pozostaj'l w posiadaniu nauczyciela przez
jeden rok i s'l

udost~pniane

rodzicom do wgl'ldu na ich zyczenie.

2. Uczlliowi nieobecnemu podczas pisani a sprawdzianu nauczyciel wyznacza termin jednego
tygodn ia na przyst'lpienie do sprawdzianu. W przypadku dluzszej nieobecnosci ucznia, termin
jest ustalany indywidualnie, a nauczyciel organizuje pomoc uczniowi w celu opanowania
wiadolllosc i i
3.

umiej ~tnosci .

U l11iej~tn osc i

kluczowe dla danego etapu edukacyjnego okreslone przez nauczyci ela

w przedmiotowym systemie oceniania uczen powinien zaliczyc przynajmniej na

ocen~

dopuszczajljclj. Spos6b i formy zaliczenia slj ustalane indywidualnie z uczniem.

§5
I.Rad " Pedagogiczna moze podj'lc uchwal~

0

niepromowaniu do klasy programowo wyzszej lub

nieukor"l czeniu szkoly przez ucznia, kt6remu w szkole po raz drugi z

rz~du

ustalono nagann'l

roCZllq ocell y klasy fikacyjn 'l zachowania.

§6
l.Ucze,'" kt6ry po raz trzeci z

rz~du

otrzymal nagannlj rocznq ocenl( klasyfikacyjn'l zachowania, nie

otrzymllje promocji do klasy programowo wyzszej , a uczen kl asy VI nie konczy szkoly.

81

Rozdzial7
Zasady i terminy srodrocznego i koncowo rocznego
klasyfikowania uczniow
§I
I. Klasyfikowanie sr6droczne polega na okresowym podsllmowanill

osiqgni~c

edllkacyjnych

uczllia z zaj<;c edukacyjnych okreslon ych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasy tikacyjnych oraz oceny zachowania.
2. Klasy fikowanie sr6droczne uczni6w przyprowadza si<; raz w c i ~gu roku szkolnego w ostatnim
tygodn iu przed feriami szkolnymi.
3. Klasy tikowanie kOl1cOWO roczne,
na podsumowaniu

osi~gni<;c

pocz~wszy

od klasy czwartej szkoly podstawowej , polega

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zaj<;c

edu kacyjnych okreslonych w szko lnym planie nauczania oraz lIstalenili ocen klasyfi kacyjnych
i occllY zachowania.
4. Po, b as ustalania oceny klasyfikacyj nej kOl\coworocznej nalezy uwzgl<;dnic

osi~gni<;cia

i Ull i,j<;lnosci uczenia z poprzed niego semestru.
5. Kl as\ likowanie koncoworoczne przeprowadza si<; na tydzien przed zakOl1czeniem roku

6. Nm".' / yciele poszczeg61nych przedmiot6w i wychowawcy klas
uc, :: i jego rodzic6w (prawnych op iekun6w)
kl a ,~

0

s~ obow i~zani

poinformowac

przewidywanych dla niego ocenach

likacyjnych na tydzien przed koncowo rocznym (sr6d rocznym) klasyfikacyjnym

po,' .,·d zeniem Rady Pedagogicznej.
7. Na

:Il i es i ~c

przed koncoworocznym (sr6drocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

Pe, , 'ogicznej nauczyciele poszczeg61nych zaj<;c edukacyjnych
po:

'rIl10WaC ucznia

ro<l

"J\v w formie pisemnej.

0

s~

zo bowi qzani ustnie

przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych, zas jego

§2

I. Us'

w\
2. U,·

lila przez nauczyciela ocena sr6droczna lub koncoworoczna moze byc podwyzszona
i:; u sprawdzianll przeprowadzonego zgodnie z § 6.

. '" przez nauczyciela niedostateczna ocena kl asyfikacyj na koncoworoczna maze byc

Zl11 ,<1m tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, przeprowadzonego zgodnie z § 6.
3. KI:

II kowanie koncoworoczne w kl. I-Ill polega na podsumowaniu
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os i ~gni <;c

edukacyjnych

UC'I
Z Z;I

, w danym roku szkolnym

ustaleniu jednej oceny opisowej zawierajqcej ocenl'

'wama.

§3
I. Po;'

ia nie oceny klasyfikacyjnej:

a) I . ' :! wszy od klasy IV uczen ma prawo do poprawlanla oceny klasy fikacyjnej , jezeli
''' na przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest, jego zdaniem lub zdaniem jego
~l c6w,

b) :'

zanizona,

.I () do poprawienia oceny klasyfikacyjnej nie przystuguje uczniowi, kt6ry otrzymat
'cj nizjedn,! oceny niedostatecznq z obowiqzkowych przedmiot6w nauczania,

c)

\Iozian poprawiaj,!cy oceny klasyfikacyjn,! przeprowadza sil' na pi semn,! pros by ucznia
:" go rodzic6w, zgtoszon,! do nauczyciela ucz'!cego danego przedmiotu. Termin
':' rowadzenia egzaminu ustala nauczyciel, przy czym nie moze to bye termin p6Zniejszy
'In dostatni dzieil przed rad,! klasyfikacyjn,!,

d) ,

/ I'c iel przeprowadzaj'!cy sprawdzian poprawkowy powiadamia Dyrektora Szkoty
. 'widywanym terminie sprawdzianu oraz po jego przeprowadzeniu dostarcza pracy
i informuje

e) \

0

ustalonej ocenie,

. I\vdzianie poprawiaj,!cym oceny klasyfikacyjn,! w uzasadnionych przypadkach moze
Il iczye inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a takZe bez prawa
wychowawca klasy,

f) "

,

~ iel

ucz'!cy ucznia danego przedmiotu moze bye zwolniony na wtasn,! prosb y

,wi,!zku

przeprowadzenia sprawdzianu

poprawiaj,!cego

oceny

klasyfikacyjn'l.

;as Dyrektor Szkoty powotuje innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu,
g) ,

.I zian poprawiaj'lcy oceny klasyfikacyjn,! przeprowadza siy w formie pi semnej lub
uzgodnionej

z uczniem , z wyj'!tkiem przedmiot6w: technika,

informatyka

howanie fizyczne, sztuka, z kt6rych sprawdzian powinien miee form y zajye
cznych,
h) !

I (ewiczenia, zadania praktyczne) sprawdzaj'lce proponuje nauczyciel danego
liotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego pokrewnego przedmiotu.
(, trudnosci pytail (ewiczen, zadal\ praktycznych) musi odpowiadae kryterium oceny,
I ubiega siy uczen.
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2. Nall.
klas.'

iel

na

c yjn~

podstawie

przeprowadzonego

sprawdzianu

' zszyc oceny- w przypadku pozytywnego wyniku ,

b) pi

'~ wic

oceny ustalon~ wczesniej - w przypadku negatywnego wyniku.

l6ry z udokumentowanych przyczyn losowych nie m6g1 w wyznaczonym terminie

prz,

'c do sprawdzianu

wtel

ic

4. Od ,

oceny

moze:

a) pi

3. VC7,'

poprawiaj~cego

poprawiaj~cego

oceny klasyfikacyjn'l, moze

przyst~pic

do niego

okreslonym przez Dyrektora Szkoly.

.; ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiaj'lcego oceny

klasyfikacyjn~

odwolanie

§4

I. Eg7.

klasyfikacyjny

I. VCzc'

.i:e nie bye klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajyc edukacyjnych, jesli

bra!.

podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecnosci uczl1la na

za] I'

edukacyjnych,

w s"
2. Vcz.

prze kraczaj~cych

polowy czasu przeznaczonego na te zajycia

'! m planie nauczan ia.
Idasyfikowany z przyczyny usprawiedliwionej nieobecnosci moze zdawae egzamin
cyjny w terminie, kt6ry wyznacza Dyrektor Szkoly w porozumieniu z nauczycielem

przl'

ii,

3. Na I

II l~

pI S,'

z materialu programowo zrealizowanego w danym okresie.
prosby ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych lub na

" I'Qsby jego rodzic6w (prawnych opiekun6w) Rada Pedagogiczna moze wyrazic
.'gzamin klasyfikacyjny zjednego, kilku lub wszystkich przed miot6w.

4.Eg7

lasyfikacyjny zdaje r6wniez uczen

reali zuj~cy ,

ind o

dny tok lub program nauki oraz uczen

obC"

l;

5. Ep

na podstawie odrybnych przepis6w,

spelniaj~cy obowi~zek

szkolny lub

nauki poza szkol~.

·. Iasyfikacyjny przeprowadza si y na tydzien przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
'agogicznej. W przypadku ucznia niesklasyfikowanego w ostatnim semestrze,
lasyfikacyjny przeprowadza siy przed rozpoczyciem nowego roku szkolnego.

6. Tel',
IJ r
7.Eg.

zaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoly po uzgodnieniu z uczniem
' icami (prawnymi opiekunami).
lasyfikacyjny przeprowadza komisja powolana przez Dyrektora Szkoly, w sklad
h odz~:
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a) ,
b) I

'<l r Szkoly - j ako przewod nicz'!cy komisji,
ciel prowadz'!cy dane zajycia edukacyjne - jako egzaminuj,!cy, nauczyciel
Iz'!cy takie same lub pokrewne zaj ycia edukacyjne jako czlonek,

8, Na il

I prowadzqcy dane zajycia edukacyjne moze byc zwolniony z udzialu w pracach

kol'

'1

prz

I Dyrektor Szkoly powoluje jako osoby egzaminuj,!c,! innego nauczyciela

pro '

, ego takie same zaj ycia edukacyjne z tym, ze powolanie nauczyc iela zatrudnionego

W II

wlasn,! prosby lub innych szczeg61nie uzasadnion ych okolicznosciach. W takim

kole nastypuje w porozumien iu z dyrektorem tej Szkoly.

9.Z pi

,vadzonego egzaminu klasyfikacyj nego sporzqdza siy protok61 zawieraj,!cy: sklad

kOI '

l'1 11in egzam inu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu o raz oceny ustalon'! przez

kOI
od p

10. Ue

protokolu zal'!cza siy pisemne prace ucznia i zwiyzlq informacjy

' )0

0

ustnych

iach ucznia.
16ry

z

przyczyn

losowych

me

przyst,!pil do

egzam inu

klasyfikacyjnego

W I

' onym terminie, moze przystflpic do niego w dodatkowym terminie, okrdlonym

po

·klora Szkoly.

II. 0 ,

. ni edostatecznej usta lonej w wyni ku egzaminu klasyfikacyjnego, uczen lub jego

roc'

"",vni op iekun owie) mog,! odwolac siy w terminie trzech dn i od daty egzaminu do
Szkoly,

kt6ry

w

uzasadnionych

przypadkach

powoluje

now'!

komisjy

.YJn'!.

§S
11. Z,, ·
I. U
os

11110wania uczni6w

ISy I - III otrzymuj e promocJy do klasy programowo wyzszej, jeze li jego
:1 ed ukacyjne

2. U

. ~sy

pl'7

"ch,

pSI'
Z 10

3. pu

w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

I -III mozna pozostawic na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyj'!tkowych
uzasadnionych

opini,!

wydanq

przez

lekarza

lub

publicznq poradniy

'ZJ1o-pedagogicznq albo innq poradniy specjalistycznq oraz w poroZlimi en iu
; dziecka (prawnymi op iekunami).
v od klasy czwaliej szkoly podstawowej uczen otrzymuje promocjy do kl asy

pro

\VO wyzszej, jezeli ze wszystkich zajyc edukacyjnych okreslonych

p i:'

'lI czania

nl,'

mego .

uzyskal

oceny

klasyfikacyj ne
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koncoworoczne

IV

szkol nym

wyzsze od stopn;a

4. Uc
II", r

16ry nie spelnil warunk6w okreslonych w ust.

ust. 3, nie otrzymuje promocji

. Ui sam,! klasy.

5. Uc

"zymuje promocjy z wyrMnieniem, jezeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacj i ocen

WS7

t, przedmiot6w obowi"zkowych sred ni" ocen wynosz'!c'! co najmniej 4.75 i co

na}

dobr,! oceny z zachowania. Uczen wyr6zniony otrzymuje swiadectwo z bialo-

cz("

11

paskiem pionowym i nadrukiem "z wyrMnieniem".
§6

III. Za,

'cnniny przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

1. POC I

" od klasy czwartej szkoly podstawowej , z wyj"tkiem klasy programowo naj wyzszej

w ~

uczen, kt6ry w wyniku koncoworocznej klasyfikacji uzyskal oceny niedostateczn"

z .'

zajye edukacyj nych, moze zdawae egzamin poprawkowy. W wyj"tkowych

prz'

·" h Rada Pedagogiczna moze wyrazie zgody na egzamin poprawkowy z dw6ch zajyc

ed u

:'ch.

2.Egz

'oprawkowy sklada Sly z cZysci pisemnej oraz ustnej , z wyj'!tkiem egzaminu

r

muzyki, informatyk i, techniki, sztuki oraz wychowania fizycznego , z kt6rych

z

egz

3. Ten

na i
4. Egz.

,)winien miee przede wszystkim form t; zadan praktycznych.
:lminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoly w ostatnim tygodniu ferii letnich ,
!

prosby uczni a i jego rodzic6w (prawnych opiekun6w).
'prawkowy przeprowadza komisja powolana przez Dyrektora Szkoly. W sklad

kOl '

'odz'l:

a)

I

,. Szkoly jako przewodnicz'lcy komisji,

b)

I

" I prowadzqcy dane zajycia edukacyjne - jako egzaminuj 'lcy,

c)

5. Nat

·iel prowadz'!cy takie same lub pokrewne zajt;cia edukacyjne jako czlonek komisj i.
· 0

kt6rym mowa w ust. 4 pkt. 2, moze bye zwo lniony z udzialu w pracy komi sji na

wI:

by lub w innych, szczeg61nie uzasadnionych okolicznosciach. W tak im przypadku

D\

' koly powoluje jako osoby egzaminuj ,!c,! innego nauczyciela prowadz'!cego takie

s ar ~

ia edukacyjne z tym, ze powolanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

na ~

porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoly.

6. Z I

· adzonego egzaminu poprawkowego sporz'ldza SIt; protok61 zawieraj qcy: sklad

kOl

<l in egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz oceny ustalon " przez

k OI

) protokolu zal'!cza sit; pisemne prace zawierajqce zwiyzlq informacjy
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0

ustnych

'ilch ucznia.

7. Uc

,ry z przyczyn usprawiedliwionych nie
przyst~pic

W I

" lIlym terminie, moze

prz'

l, tora, nie p6Zniej ni z do kOl1ca wrzesnia.

8. Uc

przyst~pil

do egzaminu poprawkowego

do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym

I'y nie zdal egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasy.

9. UI

iqc mozliwosci edukacyjne ucznia szko ly podstawowej, Rada Pedagogiczna moze

jed

v ci~gu danego etapu edukacyjnego promowac ucznia, kt6ry nie zdal egzaminu

pOi

~ go

10. U,

z jednych zaj"c edukacyjnych.

lezy szkol"

pod stawow~,

jezeli na zakOllczenie klasy programowo najwyzszej

U7 '

,vszystkich obowiqzkowych zaj"c edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyzsze od

oc

'ostatecznej

un

i okreslonych w standardach wymagan, 0 kt6rym mowa w rozdziale VIII.

11. SI

I

oraz jezeli

przyst~pil

ukOllczenia szkoly wydaje Szkola,

87

do

kt6r~

sprawdzianu

uczen ukonczyl.

poziomu opanowania

Rozdzial8
Promocja w Idasie sz6stej. Sprawdzian opanowania
umiej~tnosci i promowanie
§1
I. Zas",'
1, W "
zw,, ',
U1m

"'/eprowadzan ia sprawdzianu w ostatnim roku nauki
'7ostej szkoly podstawowej dla mlodziezy Okrygowa Komisja Egzaminacyjna,
~ : tlej

"Komisj'l Okrygow'l" , przeprowadza

, ', ci

sprawdzian

poziomu

opanowania

okreslanych w standardach wymagan, ustalonych odrybnymi przepisami, zwany

2. Sp l','

:I

rna charakter powszechny i obowi'lzkowy.

3. Sp l':

II

przeprowadza siy w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej

Ko t

'zaminacyjnej:
wdzian sklada siy z dwoch cZysci: czyse I obejmuje zadania z jyzyka polskiego
'l11atyki, czyse 2-zadania zjyzyka angielskiego;
wdzian trwa :czyse 1-80 minut, czyse 2-45

minut, poszczegolne czysci

. dzianu rozdzielone Sq przerw'l;
L1 czniow,

0

ktorych mowa w ust. 9, czas trwania sprawdzianu moze bye

IL1zony, nie wiycej jednak nil.
4. N"

30 minut.

t zestawie do przeprowadzenia odpowiednio sprawdzianu zawleraJ'lcego zestaw

Z(1 (1

!y

UC

lie podpisuj'l zestawow.

5. W

0

odpowiedzi jest zamieszczony kod ucznia nadany przez Komisjy Okrygow'l.

'I'ganizowania sprawdzianu w Szko le dyrektor komisji okrygowej powolLije

PI', ,'

' qcego szkolnego zespolu egzaminacyjnego, upowazniaj'lc go do powolania

po.

czlonkow tego zespolu .

6. PI',
pl7

7. PI'!
sz!

8. 0 ,
a)

; 'lcym szkolnego zespolu egzaminacyjnego jest Oyrektor Szkoly Ilib wskazany
tl3uczyciel.

"ICY szko lnego zespolu egzaminacyjnego powoluje pozostalych czlonkow
"spolu egzaminacyjnego sposrod nauczycieli zatrudnionych w szkole.
I.ewodnicz'lcego szkolnego zespolu egzaminacyjnego nalezy w szczego lnosci:
sposrod

czlonkow szkolnego zespolu egzaminacyjnego skladll zespolow

tcych przebieg sprawdzianll w poszczegolnych salach, w tym wyznaczenie
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'Il ;czqcych tych zespol6w w przypadku, gdy sprawdzian ma bye przeprowadzony
;dach,
b) '

Il ie nienaruszenia przesylek zawierajqcych zestawy zadan i katiy odpowiedzi oraz
czpieczenie;

w

przypadku

stwierdzenia,

ze

przesylki

zostaly

naruszone,

',iczqcy zawiesza sprawdzian i powi adamia 0 tym Komisjy Okrygowq,
c)

Il ie ilosci dostarczonych do szkoly zestaw6w zadan i kart odpowiedzi oraz
/,enie odpowiedniej informacji w protokole,

d)

owal1le uczni6w

0

0

kt6rym mowa w ust. 22,

warunkach przebiegu sprawdzianu przed rozpoczyciem

IIlU ,

e) I

anie prawidlowego przebiegu sprawdzianu,

t) ,

Il ie czasu trwania sprawdzianu dla uczni6w, 0 kt6rych mowa w ust. 8.

g ) l l i e wykazu uczni6w, kt6rzy nie przystqpili do sprawdzianu albo przerwali
In oraz niezwlocznie po zakonczeniu sprawdzianu przekazanie tego wykazu
wi komisj i okrygowej,
h)

anie

prawidlowego

zabezpieczenia

pozostalej

dokumentacj i

dotyczqcej

,'ania i przebiegu sprawdzianu

9.

U,

, zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnosciami

W I

Ii majq prawo przystqpie do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych

do

:dnych potrzeb psychofizycznych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni

ps:

no-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej

PC"

It ologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

10. U.

ry z przyczyn losowych bqdz zdrowotnych , nie przystqpil do sprawd zianu

w

.] terminie albo przerwal sprawdzian, przystypllje do niego w dodatkowym

te '

,Ionym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie p6Zniej niz do dnia 20 sierpnia

da

, w miejscu wskazany przez dyrektora Komi sji Okrygowej.

11.l ·

'! nie przystqpil do sprawdzianu w termie do dnia 20 sierpnia danego rokll,

po

atniq klasy szkoly podstawowej oraz przystypuje do sprawdzianll w nastypnym

1'0'

'ezeniem ust II .

12. \'

;ych przypadkach losowych bqdz zdrowotnych, uniemozliwiajqcych przystqpienie

dl

Il U w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okn;gowej, na

lH

,"any wniosek Dyrektora Szkoly, moze zwolnie ucznia z obowiqzku przystqpienia
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d"

. :II1 U. Na swiadectwie ukonczenia Szkoly zamiast wyniku sprawdzianll wpisuje siy

"z'.

13. \\.
cl i

, ali , w kt6rej jest przeprowadzany sprawdzian, przebywa co najmniej trzech
" polu nadzoruj!!cego, 0 kt6rym mowa w ust. 7:
i. w kt6rej jest przeprowadzany sprawdzian, opr6cz zdaj!!cych i zespolu

uj!!cego, mog!! przebywac osoby wymienione w § 1 ust I oraz przewodnicz!!cy
·,:go zespolu egzaminacyjnego,
Irwania sprawdzianu czlonkowie zespolu nadzoruj!!cego oraz osoby, 0 kt6rych
IV

ust. I, nie mog!! objasniac ani komentowac zadan, a takze udzielac wskaz6wek

'I cych ich rozwi!!zywania .
14. \ \'
s~

.vania sprawdzianu kazdy uczen pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione
Iderunku, w odleglosci zapewniaj!!cej samodzielnosc pracy uczni6w.

15. \'

rwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczac sa li, W szczeg61nie

U7

:h przypadkach przewodnicz!!cy zespolu nadzoruj!!cego moze zezwo lic uczniowi
ie sali, po zapewnieniu warunk6w wykluczaj!!cych mozliwosc kontaktowania siy

uc
16. \\

mi osobami, z wyj'ltkiem os6b udzielajqcych pomocy medycznej .
,6rej jest przeprowadzony sprawdzian, nie mozna korzystac z zadnych srodk6w

lq,
17. \ '

' 11

stwierdzenia niesamodzielnego rozwi'lzywania zestawu zadan przez UCZl1la,

pr

ICYszkolnego zespolll egzaminacyjnego uniewaznia pracy tego ucznia i przerywa

jc'

·ian. Informacjy 0 uniewaznieniu pracy ucznia zamieszcza siy w protokole,

o.

'l'a w ust. 22.

18, \'
o

Iwdzianu ustala zesp61 egzaminator6w wpi sanych do ewidencji egzaminator6w,
:1 wart.

9 b ustawy, powolany przez dyrektora Komisji Okrygowej.

19, \'

\'dzianu ll stalony przez zesp61 egzaminator6w,

20. \

I\luje zaswiadczenie 0 wynikll sprawdzianu. Wynik nie wplywa na ukOllczenie

0

kt6rym mowa w ust 17, jest

S7

21. \'

"lwdzianll

oraz zaswiadczenia 0 szczeg610wych

wynikach

sprawdzianu

0'

,ila kazdego uczni a komisja okrygowa przekazuje do szkoly ni e pMniej niz na 7

d'

'o\lczeniem zaj yc dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkll, 0 kt6rym mowa
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\-"

'

22. 2' .
reI

23. I'

'. , cl nia 31 s ierpnia danego roku.
" ie, 0 kt6rym mowa w ust. 20, dyrektor szkoly przekazuje UeZl1l0Wl lub jego
,"wnym opiekunom).
. "ley

szkolnego

zespolu

egzaminaeyjnego

spo rz~dza

protok61 przebiegu

sl'
a)

; cz~ey

zespolu egzaminator6w, 0 kt6rym mowa w ust. 5,

sporz~d za

protok61

prae tego zespolu,
podpi s uj ~

bl

. 0 kt6ryeh mowa w ust. 22,

c)

przekazuje s iy niezwloeznie wlase iwej komisji okrygowej,

cI

przebiegu sprawdzianu oraz

ezlonkowie odpowiednieh zespol6w,

pozostal~

dokumentaej y sprawdzianu przeehowuj e

, zasad okreslonyeh odrybnymi przepisami.

§2

II. p.

" elni aj~ee

I. V

wania sprawdzianu mogl) bye obeeni delegowani przedstawieiele organ6w

Sl

a)

dla przeprowadzenia sprawdzian6w

, nadz6r pedagogiezny oraz delegowani przedstawieiele Komisji Centralnej:
dyrektora

komisji

okrygowej

obserwatorami

sprawdzianll

mog"

bye

'ciele szk61 wyzszych, publicznych plae6wek doskonalenia nauczyc ieli oraz
ica klasy, do kt6rej llczyszczal uczen,
kt6rych mowa w ust. I, nie uezestniczq w przeprowadzeniu sprawdzianu ani
., wynik6w.

2.

z,·

jest chory albo niepelnosprawny, w czasie trwania sprawdzianu
moze korzystac
,
dycznego i lek6w koniecznych ze wzglydu na choroby lub niepelnosprawnose.

3. t '

w terminie 2 dni od daty odpowiednio sprawdzianu , zglosic zastrzezenia do

d

nisj i okrygowej, j ezeli uzna, ze w trakcie sprawdzianu albo egzaminll zostaly

l)

n'

al

·epi sy dotycz!)ce jego przeprowadzenia:
'misji okrygowej rozpatruje zgloszone zastrzezenia w terminie 7 dni od daty ich
'; rozstrzygniycie dyrektora komi sji okrygowej jest ostateezne,

b

vierdzenia narll szenia przepis6w

dotycz~cych

przeprowadzania sprawd zianu , na

rzezei\,o kt6rych mowa w ust. 4 Illb z urzyd u, dyrektor komi sj i okrc;gowej moze
: dany sprawdzian i

za rz~dzic

jego ponowne przeprowadzenie. Uniewazni enie

,pic w stos unkll do wszystkich uczni 6w, a takze w stosunku do poszczeg61nych
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c)

·.V

., Iku niemozno sci ustalenia wynik6w sprawdzianu, z powodu
i"

prac

egzam inacyj nych,

dyrektor

kom isji

okr~gowej

w

zag ini~cia

lu b

porozum ieniu

em Komisji Centralnej zarzl)dza ponownie przeprowadzenie sprawdzianu,
d)

4. ZV"1
I

I'

a)

Il ownego sprawdzianu ,

0

kt6rym mowa w pkt. 2 i 3, ustala dyrektor Komisj i

"I i karty odpowiedzi dla sprawdzianu Sq przygotowywane, przechowywane
Il e w warllnkaeh uniemozl iwiaj l)eyeh ieh nieuprawnione uj awni enie:
Iku niellprawnionego llj awnienia zestaw6w zadan, deeyzje, co do dalszego
sprawdzianu

podejmuj e

dyrektor

,'m Komisji Centralnej.
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komisji

okr~gowej,

w

porozumien iu

Rozdzial9
· janie, klasyfikowanie uczniow z dysfunkcjami rozwojowymi
§1

I. Je;;

' viliku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, ze poziom osillgnie;c edukacyjnych

UC!

II10zliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyzszej nalezy

U C7

a) ,

,e na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej,

b) " lac ucznia przez pochwaly i nagrody,
c)

kowac

wsp61pracy z rodzicami

w celu

wyr6wnania poziomu

wiedzy

'l osci ucznia,

d) ,

Ill ozliwosci organizowac zajycia wyr6wnawcze, organizowac pomoc kolezel\skll,

stc'

Iywidualizacjy nauczania, aby zapewnic stopniowy przyrost wiedzy i umi eje;tnosci

2, U"

kt6rych pozlOm wiedzy

umiejytnosci jest nizszy, sll otoczeni opiekll

\ V\

3, W

'II organizuje dla tych uczni6w stosownll pomoc w porozumieniu z nauczyc ielem
Dyrektorem Szkoly,
§2

1, U('
z'
2, U
I I

7;

orzeczeniami stwierdzajllcymi dysleksje; rozwOJoWll Sll oceniani zgodn ie

,i poradni psychologiczno-pedagogicznej,
'Idizujllcy program szkoly specjalnej (uposledzenie um yslowe w stopniu lekkim
:lym) oraz posiadajllcy opinie poradni zalecaj qce obnizenie wymagan z zaj yc
11 Sll oceniani i klasyfikowani wedlug szesc iostopniowej skali ocen obowiqzlljqcej

w

3, ](
n:

4, lSI
Sl

Ill agal\ na poszczeg61ne oceny s1) dostosowane do realizowanego programll
lozliwosci uczni6w,
enie w ocenianiu uczni6w z deficytami ma wysilek i zaangazowanie UCZl1la,
zyrost wiedzy i umiejytnosci , a nie rzeczywisty jch poziom,
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RozdziallO
Ewaluacja Szkolnego Systemu Oceniania
§I
I. W
a)

' l' lVa lllacji

Wewn~trzszko lnego

Systemu Oceniania ud zial

bior~:

c (przez wypelnianie ankiet, podczas dyskllsj i na lekcjach do dyspozycji
IVcy oraz swobodnych rozmowach z nallczycielami, na zebraniach

Samorz~dll

kiego),
b) ,

\' czasie zebran rodziciel skich og61nych i indyw idualnych , przez ankiety, dyskusjy
ielami),

c)
2, Po
w'

!e (podczas posiedzen Rady Pedagogicznej, dyskusji, zebran),
1'111

rokll szkolnym poddaje si y weryfikacji Wewnqtrzszkolny System Oceniania,

,vnioski, kt6re

b~dq

pomocne przy dalszych pracach,

W Wewn~trzsz kolnym

3, \ '.

'll1 ian

4. \'

'Ich nie objytych Wewnqtrzszkolnym Systemem Oceniania decyzje podejmuj e

D

, Iy w porozumienill z

Systemie Oceniania dokonllje Rada Pedagogiczna.

Rad~ Pedagogiczn~,

L;' 1.:'Z:·or~

SZf\Oty

'IA\~;",-,~

94

