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Dzial I

Postanowienia og61ne

Rozdzial I

Przepisy defi niuj a,ce
§I
I. I1ckroc \II dalsz)'ch przep isach jcs( 1110\\'a bez blizszego okreslcnia 0:
J) Szkoie - nal e/.) IJrze1. (0 rozumice S1.kol <; Pods(,J\\ OIV'l
2)

II ~ h

slkollie

USl a\Vi~ - nalei: przez 10 ro /ullli ec lI ::-;t~I\\\' / dnia 7 \\T/e~nia 1<)() I r. n :-:\·:-.IClllJe OS\\ lat \
(Dz. U, z 21l1J3 r.. Nr 2567. poz. 2572 7. pozn. ZI11. ).

3) Statucic- nalczl' przcz to rozumice SWHn Szk oh'.
4) D\'rc ~ lO J'/.e. Rad;_ie Pedagogicznej. Organ <lch Samor/.qdu l 'cznio ll sk iego Komilecic

5)

0)

7)

8)

Rodzicic lskim - naleZ" przez to rozumi cc organ), d/j,i1ai<lce II Szkolc.
uczniach i rodzicach - nalcz), przcz to rozulllicc lIcznillll Szkolv oraz ieh rodzicGw luh
prawnych opickllnGw,
Wychowawcy - nalcz\' przez to rozul1licc n<lllczyciela. kta rcgo szczegalnci op iecc
wychowawczcj powierzono dany oddzial Szkol),.
Organie prowadzqcym Szkol~ - nalezy przcz to rozumiee Samorzqd Gmin)' Baboszcwo;
sprawlIjqcym nadzar pedagogiczny nad SzJ,;o lil. - na le7.)' p17C7 to ro1.umiec Kurato ra
Oswiaty IV WarsZ3wie.
Poradni psychologiczno- pedagogiczncj - nalezy przcz to rozlIllliec takzc inn'l poradni ~
specjalistycznq Ilib innq i nstytllcj~ swiadcz,1C'! poracinicllI'o i spccj al istycznq pOIllOC.

2. Organem wyzszcgo stopnia w rozulllien ill Kocleksll post~po\\ania aclillinist rac):inego. IV
stosllnkll do decyzji wydawanych przez Dyrektora IV sprall'ach z zakresll oboll'i'lzkll
szkolnego. jest Klirator Oswiaty,

Rozdzial2
Podstawowe informacje

0

szkole

§l
1. Szkola Podstawowajest pllblicznq Szkolq Podstawowq.
2. Siedziba szkoly znajdllje si~ w Mystkowie, gll1. Baboszewo

§2

1. Nazwa Szkol y ll/y\\,anajcst przcz. Szko l9 \I' pclnYIl1 brzll1i cnill.
2. Na piccz'1.tbch i stc mpl ach moie byc ui.y\\·uny skrot naz",y

1 (za, tm an ia c\ k lu ksztaiccnia \\ Szi; oic \\,Yllos i (, lat.
2. \\ ' sz.i;oic .i l'st 1l1\\\"ZOIl\ odd/ial przcd,lkoln\ . rcalizujqc\ program \\ycho\\;lIli,1
przedszkolnego.
3. Szkolzt zapcwn ia l11ozli\\"osc k o rzy~la nia z:

.I) bibliotcki
2) slVietlicy
3) zaj<::c w)'roml3\vczych

4) ko l zai nteresowali
5) punktu dozywiullia
§4
1. Zasady i tryb post,powania w spra\\'ach spel niania obowi'1.zkll szko lnego okreslajq
odr~bn e prz.episy.
2. Na zasadach okrcslonych w lIstawie Dyrektor Illoze zezwolic lIczniolVi na: illdY\\'idllalny
tok Ilib program nauki albo na spcinien ic obowiqzkll szkolnego poza Szkolq pod
waru nk iem 5k bclania egzallli now k lasyfi kacyj nych.
§5

Na zasadach okrcslonych IV lIstalVic IV Szkol e lllog'1. c1zialac stolVarzyszcnia i organi 711cjc.
z wyj[jl ki elll pal1i i i organizacji polityczn)'ch.
2. Zasady f~lIl kcjo n ')\\'ania IV Szkole z\\'i'l7.k6w zalVodowych reguluj<\ ocln;bne pr/,e pi sy.
I.

1. Szkola jest .icdnostka blldzctowq.
2. \V Szkolc mog,! b\c tworzone srodki spec jalnc.
.J.
Szczegt',lu \\ e ZITSJd)---gu;-,pucim-k:i-li nanso\Ycj-S7kntYTcgLllnj'l Ddr~brlc- IlL D.': ! li'S>".-

§7
1. Szkola lIzywa piecz,<ci lIrz,<dowych zgodn ie z odr«bnymi przepisami.
2. Szkola prowadzi i przechoWlue doklll11entacj« na zasadach okreslonych w odr,<bnych
przepisach.

§8
I. Zasady wydawania oraz wzory swiadectw i innych drllkow szkolnych, spo sob
dokonywania ich sprostowaJl i wydawania dliplik alO\\ oraz zasad odplatnosc i za
wykonywanic tych czynnosc i okrcslajq o dr~ bnc przepisy .

I. Szkolajcsl szkol'l pllbliczna. real iz.ujqcq zaclania okrcslollc \I i'oclslawie Progral11O\wj
Kszlalcenia Ogo lllcgo ella SZCscilliclnich szhil poclsi,,\\()\\\ch . II' gran icac h wyznaczoll)'ch
p l~lnc nl finnnsowYIll s/koJ~' .

odpowicdn io do zgrom~ld/()n~'ch srodl·,J)\\" riJl ; lJl~owycll.
~ J()

I. Swiacleclwo ukOJlczcni a Szkoly llprmvnia do podj,cia nallki

II'

gil11nazjum.

§11
I. Nauka w Szkole jest obowiqzkowa i bczplalna.

§12
I. W Szkole real izlIjq obowiqzek szkolny lIczniowie IV wieku okres lonym w USlawie 0
syslemic oswialy z dnia 07.09.1991 r.o zal11icszkal i \I obwodz ie szkoly .
§13

1.4.
•
•
•
•
•
•

\\' sklacl obwodll szkol y wchod zq nasl<;: pujqC C mi e jsco\\osc i :
Cicszkowo Ko loll ia
Cyw in y Oynglln y
Clwiny Wojskie
LlIlomierz yn
MyS lkowo
Niedarzyn
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Rozdzial3

Cele i zadania SZkOfY
§l
I. Szko la realizujc pra\\ o dzieci elo kszlalcenia oraz wychowania wynikaj'lcc z przcpisow
pra\\'a zgodnic z USlaw<l i podstaw" progra111ow" ella szk61 szesciolelni ch oraz przepi sow
wvelanych najej podslawie, a w szczego lnosci:
1) Wyposaza ueznia IV 1Il11iej~tnosci Ksztalcen ia siQ i kierowan ia wlasnym rozwojel11
przygotowni ilc do pracy VI' warunkach wspolczcs ncgo 5wiata.
2) Ksztaltuic srodo\\isko wychowa"czc sprz)jajace realizacj i celo\\ i !asad
okrcslOl1: ch \\- U::;l;]\\'ie i pocist(i\yic programowcj sloso wnie do \\ "dr un!,,:()\\" szko!\'
i \vicku uczni t1\\! .
':;) Sprmllljc opiek,' nacl lIuniami odpo\\'icclnio do ieh pOlr7e b oraL n lu/l i\\( )~ ci
Szkoh .
-1) lJ l11oL.liwia LlClniol11 pocil rzyn18nie loi.samosci naroci oll<-,j - clobrowolnc
llczestnicl\vO \\"katechiz3cji. zgod nie Z obo\\'i qzujqcymi przepisailli.
:i) Ul110zli wia zdobyc ie wieelzy i Ul11i ej~ lno sc i ni czb,dncj do lI!.ysKania swiaclcctlva
ukOJiczeria szkoly,
0) Ul110zliwia absolwen lol11 elokonanie swiadolllcgo wyborll dalszcgo kicrullkll
ksztalcen ia,
7) Kultywuj e lraclycje reg ionalne i poczllci e przynaleznosci do "l11al e j ojczyzny" .
8) Upowszechnia wiedz, ekologiczn" oraz kSZlaltuje wlasciwe postawy wobee
problemow ochrony srodowiska,
9) Ukazuje warrosci w rodzinie oraz pomaga przygotowac si, do okresll dojrzewania ,
10) Promllje zachowania prozdrowotne uczni6w,
i

§2
I.

SZKola wykunuj e zadani a z uwzgl,dnicniem optymalnych warllnkciw rozwojll lIcznia ,
Kto re wyn ikaj 'l z ustawy, a lakZc wydanych najej podsta\\'ie aktow prawnych ,

a) Szkol8:

I) rea lizuje szko lny zestaw program6w nallcz3n ia,
2, realizuj c ralllowe plan)' nall cz3nia,
3) opicra sit; na lIstalonych przez MENiS zasadach oceni ania,
kl asyfikowani3 i promowania lIczniow oraz Wewn"trzszkolnYIll
Systemie Occniania,
4) IIsp61pracuje z poradni" psyc hologiczno-pedagogiczn" cclelll ni cs ieni a
pon1Ocy lICZn iOIll ,
5) organizuj c nauczanie inclywiclualne uczniom spelniajqcym wymaganc
\\arllnki zgodnie z obowi'lzlIj "cYllli przepis3 mi.
_ _ ~(j,-)~ ()rga ni z L~i e z(lj \c ia rc\\"a! idacyj no-wychow(l\\,cze ella ll czni6w
posiad~j£lC); ch orzcczcnic 0 potrzebi e- taklch z(lJ~C \V ramacll
-----~
posiada nych srodko\\·.
7) zapcllni a lICZniOIll 1l10zli\\osc real izacji ind\ w idllalnych pOlrzeb,
8) uczniom z deficylam i rozwojow)'lll i, kl orych rodzi ce ni c wyraz ili
zgody na llauk, w szko le spccjalnej, szkola organi zujc proces
clydaklyczny, doslosowan y do poziomll rozwojowcgo dz iccka, zgodnie

-

ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagog iczne j,
z indywiduali zowany proces ksztalcenia lub na wniosek rodzicow prowadzi
nauczanie programem szko ly specjalnej ,
9) organizuje opiek~ nad uczniami niepelnosprawnymi uczyszczajqcYl11i
do Szkoly,
10) organizuje, w porozum ieniu z organ em prowadz<tcym , nauczanie
indywidualne dla uczn ia posiadaj<tcego orzcczen ie 0 potrzebie
indywidualnego nauczania na wniosek rodzicow ucznia.
2) Szkola podczas zaj,c na terenic szkoly zapewnia uczniom opiek~ zgodnie z przepisal11 i
bezpieczeJ1stwa i higieny:
1) Dyrekto r Szkoly odpowiada za stworzc nie warunkow bczpicczc]lstwa
zajt;c \V szko!c i organizo\\",m ych poza szkol q oraz Z<l lls\\"iadomicilic
naLlcz)"Ciclom /agro:i.ell ella bC/pil'c/t'11Sl\\"(] llcznio\\' i sposoh{l\\'
prl.l.."ci\\ci/ialania lym zagroi.cniolll .
2) Dyrck tnr S/kol\ jest octpcmicct/iali" la S7ko len ic IXaCO\\llik(l\\
3) dyrcktor slko"·. nallczycick i pmco\\nicy szkoly s~ ocipo\\·icclzi,i1ni l a
bczpicczc]lst \\·o i zclrowic uczni6w \\ czasie ieh pObylli IV· szkolc or"z
podczas 7.aj,c organizow3nvch po;.:a szkol'l..
4) kazdy l1auc z: ciel zobowi'-tZDIl:" jest s: ste mJtycztli c 1\0l1trolo\\ ~IC
llliejsce. gdzie pro\vadz i z,~i~cia - dostrzezone zagrozcnia Illusi sam
usunqc lub niczwlocznic zglosic dyrcklOrowi szkoly,
5) nauc:cycicl wyeh. fiz . Obowiqzany jest sprawdzic stan l11iejsca
przeprowadzanych zaj ~c, sprawnosc slJrz.;tu sp0l1owego przecl iell
rozpocz,ciel11. dbac 0 dobr'l organizacj, zaj,c i zdyscyplinowanie
uczni6w,
6) W czasie przerw l11i,dzylekcyjnych nauczyc ie le obowiqzani sq do
zapol'iegania niebezpiecznYl11 zabawol11 i zachowaniol11 uczni ow,
7) dyzury nauczye ie li pelnione Sq wedlug ustalonego harl11onogral1111 na
dany rok szkolny i opracowan ego regul aminu,
8) nallczyciel dyzurujqcy obowiqzany jest pelnic dyzur wedlug
opracovlanego harnlonogramu dYZllJ'O\\"
9) nauezyc iel - wychowawca obowi'lzany jest do zapoznania ucznic]\\ z
sygnalcl11 a larlllO\vym i planclll c\\akuacyjnym Szkoly,
!O) szkola mazc organ izowac \\vc ieczki lokalne. poza miejscel11
zamicszkan ia. biwaki, rajcl y ol"az inne inlprezy turystyczne.
11) :>:a bezpiecze]lst\Vo dzieci i spra\\·y organizacyjno - porzqdko\\·c oraz
fin ansowc podczas il11 prez lu ryslycznyc h (wycieezki) odpo\\·iada
kicro,vnik imprez (za bezpiecze]lst\\o poszczegolnych grllp lleznio\\·
oclpowicclzialni Sq opi ekunowie grup).
12) kierow nikiel11 na wycieczce moze bye katd)' naueZ\c iel (praco\\l1ik
pcdagogiezn\). ktory ukOilezyl kurs dl a kierownikow \\ vcieczek.
13) nauczycicl organizujqcy za.i~c i a Jckcyjne z ucznianl i POZ3 lercnCIll
SzkolJ' obo\\iqzan)' jest do zgloszenia PO\\·yzszych zaj,c c1\Tcktoro\\ i
Szkoly. Wpisuie wyjscie do .. ZCS7.ytu wyj sc ".
-------~-

- --1-9 -\-\~z:as_!_f.?_{? !'g-~1!:! Z0 \.-\-Cf1n-YG-h- FOZ-F1)"G !~:g FFI~aj~h-llit.gra !-!~(.,)~---- ~
rozrywko\\)·ch na terenie Szkoly za bezpiecze]lst\\o uC7nio\\
odpowicdzialni sq nauczycielc i inni praCO\\11ic\· Szkol\.
15) n3uczyciel lub innv pracownik Szkoh. ktD]"\" zau\\azyl lub do\\iccl/i al
si,o wypad!-;ujest zobowi'lZan\ udziclic pOl11oe\ poszkoclo\\·anCI1111

7

i zawidom ic 0 wypadkll lekarza Illb p i el~gn i ark<; oraz dyrektora Szkoly,
16) w razie zaistnialego wypadkll w czasie wycieczki (biwakll itp.) wszystkie
siosowne c1ecyzje podejmllj e i odpow iada za nie kierownik im prezy.

3) Szkola zapewnia opiek y i pomoc indywidllaln'l uczniolll przez:
1) lldzielenie pomocy matcrialnej stalcj Illb doraznej . w Illiar~ posiadanych

srodk6w,
2) llzyskanie pomocy mater ialne j od odpowiedn ich inslylllcji,
3) wnioskow3nie do Kllratora 0 11ll1ieS7CZenie dziecka w· rodzinie zast<;J1Czej na
POd S13W ic rostanowienia sqdowcgo .
4) przvdzielenie slalego opickuna llczn;cl\\i z llszkoci7Cnia!11i n;J17,!dll rllehu. SlllChll.
wzroku.

5) nieoclplalnc korzystanic z cioz)wiani a zorganizow3ncgo w szkolc (fun du:;ze
GOPS , indywiduall1i sponsorz)').
G) slypcndiulll socja ln c.
7) korzysL8nie L bezplalnych pocln;cznikolV znajeiujaevch si~ IV bibliolece szkolncj.
S) ucznimvi 1ll0Zn3 przyzna c jcdno lu!> wiycej sIViaci ocll . Stypcncli ulll !11oze bve
przyLna ne w zalcznosci od S)'t 1l8Cjj ll1atcrialnej ucznia w· pclncj lub cz~sciow ·cj
wysokosei. POIllOC materialna przvznaje szkoln8 komisj a cis. pomocy
matcri alncj. powolana przez c1 yrektora sLko ly na wniosek wycllolVawcy,
pcclagoga lub rodzieow,
9) swiadczenia przyznaje

si~

w ram3ch srodko\v przyznanych

n3

ten eel \.\/ bud zec ie

szkoly lub gll1iny.

§3
1. Realizacja ce l6w i zadall Szkoly na st~pllje poprzez: I)

integracjc; tresc i nallczania Vl:
1) kszta lcen iu zintegrowanYIll .
2) blokach przec1m iotowyeh,
3) se iankach edukacyjnych: pro zclrol\"l)tnej. eko logi czncj . czytcln iczej i ll1edialnej.
\vycho\vaniu do zycia \V rodzinie: edukacji regionalncj - clz icdzictv/o kulturowe
w rcgionie, wychowan iu palriotycznym i obywatclskim.

2) wspolpracy z Poradn iq Psychologiczllo- Pcdagogieznq w PIOllSku.
3) prowadzcn ie w Illian~ ll1oz1iwosc i k61 zaimcresowaJl i \\"mian; pOlr7eb zaj ~c
cI )'<ia k (yez no-wyrowna wez yell ,
4) oddzialywanie w\chowawcze skicro\\·,mc na priorytctl:
I) poczllcie odpowiedzia lnosci za bezp ieczellslwo II lasnc i innlch.
2) wlasci\vc zachow3 nie w rodz ini c. \\" grupi e kolezellskiej . \V szersz~.i
spolccL:nosci .
3) wpa.F1I11 C za-s-ad killtury-zyc]-a codziennego .

Dzial II

Zarzqdzanie Szkolct
Rozdzial I
Zagadnienia podstawowe
§l
I.

Zadania i kOl1lpelcncjc orgilnll proll"adzqcego SzkolG oraz organll spra\\'ujqeego nad
SZKol'ln;lci/li r pcciagogicZllY. w lYI1l II' szczegolnosei lasad,' spnl\\lI\\'a nia nadzorll
pcdagogil'lncgo oraz nClcllO rlinud dzialalnosci q SZKolv II' ,pr<1I1'lCh "dl1linist raC\jn\ ch
tln3n so \\'\'ch , okrcSlajq odr<;bnc pr/cpis\',
Organ:. () k16r:'cl1 lll{)\\'~ \' " li St. I. Illog~-l ingcn)\\"(lc \y dzialaillosc S/ko! ) \\":-,i'lcl.n ic \\
zakrcsic i n~l zasadach okn:s lonych \\"llsta\\ ie.
~2

I. Szkol q kicrlljc DyrcKtor.
2, Ko leg ialn)'111 organe l11 Szkoly w zakrcsic reali/acji j ej statutow\clr zaclmi dOl\'CZqcyeh
ksztalccnia. lI,),clrowania i op ick i jest Rada Pedagogicznil,
3. W Szkolc d/.iaiaj'1 organ' S<1l11o rzqdu Uezn iowskicgo i KOl11itctll Rodzicic lskicgo,
§3

WYl11i ana inforll1acji pOll1i~c1zy organal11i szkol\
Biezqca wYl11 iana inforl11acj i l11i ~ c1 zy organami Szko ly odbywa siG pociczas zeb ra!i i
pos iedzell Rady Pedagogicznej , odpraw z praco\vnikall1i Szkol),. zebnlli plenarnvch OgO lli
rod z icOw. zebran KOll1itetll Rodzicielskiego.
2. Prze kazyw<1 nie in forl11acji odbywa si« rowni ez poprzez apele . ogloszcn ia. indv\,'idllalnc
kon takty / rodzical11 i_ spotkania podczas illlprez i lIroczyslOsc i szkol nych. organizacjc
Ickcji ot\Vanych i kolezeli skich.
3. Rodzicc i n811czyc icle oraz \Vszys tki c insl:1l1cje \\s poldzialajqcc IC Szko la WSPll ldzialaj'l
ze sob q \V sprawuch: naucza lli a. wychowania i opi cki.
I.

I.

,)-

Dyrcktor \\,strzYlll uje L1clm-aly KOl11itetLl Rodz icicl sk iego oraz organu ko legialnego
Salll orzildu Ucznioll sk iego. j cze li L1chwala jcst niczgodna z przcpi ,a l11i prawa \\'\'znac za jqc terlllin na lI'ye lilllinoll'a nie stw ic rcl zonych L1ch\bi cli_
o IIstrz:-lllaniu lI}konania UCh\\'81y Dyrcktor ni ezlI'loc/nie inforl11uj<' organ sp rall'uj i\C "
naclzcir pcdagog icznY nad Szko lq. a takze organ proll'adzqc" Szkok,
Po upl\,\,'ic tcrtninu . 0 kt6rYl11 1110\\'a W li S t. L uchll'a la traei 1110C II' zakresie obj <;t\'J11
ingC::!Cl lg (.! Dy,~kl VTa-_---

§5

J. Prowadzenie l11ediacji w sprawach spornych l11i,dzy dzialajqcYl11i w Szkole organailli oraz
podejl11owanie ostatecznych rozstrzygni«c w tego rodzaju sprawach nalezy do Dyrektora.

I. Trybu,o kt6rYl11 mowa w przepisach poprzcdzajqcych, nie stosuje si, do posti(powati
uregulow3nych odr,bnymi przepis3mi, W szczeg61nosci \V sprawach:
1) odrowiedzialnosci dyscyplinarnej ,
2) odpowiedzialnosci powtclko\Vc j.

3)

sporow ze sloslInku pracy.
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Rozdzial2
Organy Szkoly
§l

urganall1 i szkoly S'l:

I.

J)yreklor szJ,;o lY
Rada Ptdagogiczll;l

:i. Salllor;qd l lczllioll sk i
4.

i<omi lel Rodziciclski

II

Rozdzial3
Dyrektor Szkoly
§1
1.

2.

Stanowisko Dyrektora powierza i odwoluje z niego organ prowadzqcy Szkol,.
sprawach. 0 kt6rych mo wa II' us!.!. okres laj q odn;bne przepisy,

Po st~powan i e IV

§2
1.

Do z8dwl Oyrcktora nalczy plano\\"an ic. organil'.o\\'allic. kicro\\"(lilic i nadzoro\\-anic pracy

')

Dyrcktor \\' szczcgt1]nosci zahicga () sl\\"orzcnic optymalnych \\-arUn KC)\\"do n.:aliz;]c,ii

Szkoh,
zael,"i clyclakt)'cznych, \\ycho\\',r\\'cz)'ch i opicklllicz\'ch Szkoh'.

1. Dyrcktor Szkoly kicruje bicZllC<\ c1zialalnosciq Szkoh,
2. Dyrektor Szko ly mOLe II' ramaeh posiadanych kompctcncji za,trzcc rozstrz\'iomiccia
kazdcj spra wy do sIVojej wyl<lczncj elecyzj i,
3. Zatru dn ia i zwalnia nauczycicli oraz innych pracolVnikow Szkoll'. po zas i, gni~ciu opini i
z\viqzk6\v zavvodo\vych przy z\valn iani u.

4. Dl a wykonania prac buelzctolVc- linansowych oraz \\' ce lu utrzyman ia ladu. porzqelku i
higienl' IV Szkol~, elyrcktor zatrudnia pracownikow obslugowych na zasadach okreslonych
odn;bnym i przepisal11i,
5. Obo\Vif\.zki praco\Vni kow iVYl11ienionych w ustA okreSla Dyrektor Szkoly.
6. Do kompctencji Dyrektora Szkoly nalczl':
1) reprezen' owan ic Szkoly na zewnqtrz,
2) kierowanie elzialalnosciq dydaktyczno- wycho\Vawczq Szkoll'.

3) zatwicrdzc nic szko lnego zcstawu program6w nauczania po jego zaop ini olVaniu
przez Rad, Pcdagogicznq,
4) sprawowani c naclzoru pedagogicznego,

5) d)'sponowanie sroelkami Ii nansowYl11i Szkoly. 1111ioskolVanie clo organll
prowaelzf\.cego szko h; w sprawic rozwojll bazv material no- tcchni czncj,
Ii) przyznawan ie nagr6d Dl'rcktora oraz wYl11i el7. 3ni e kar porza. dko\\)'ch
nall czycielol11 oraz inn )'m pracownikom,
7) sprawolVa nic opicki nad lIcz niami oraz stwarza ni e warunk6w do hannoni,incgo
rozwoju ps)'chofiz)'cLl1cgo,
8) ksztalto\\ani c atmosl'e ry i wlasc iwl'ch stoslinkow pracowniczyc h.
lJ) rcali zacja lI chwal "aell' Pcelagogiczncj pod,i,tyc h w ramach ,icj kompctcncj i.
]0) ustalunic i przckladani e elo zao piniowaniu Raclzie Pedagogic7.Ilcj orai', do
zatwicrdzenia jed nostcc nad rz,dncj projcktll organi Z<1C\jnego Szkoh" na dany rok
szkolny,
- - 'I

i }O pr(lco\Va lli~ szkojll~go p l anu ·~n aucZclll i a :-

12) nadzoro\\'an ic rcalizacji obowi'1zkll szkolncgo lIczni oll zal11icszka"'ch II
obwocl7.i c szkol),.
13) dccyc1o\\'anic 0 proll'aclzcnill clodatkoll,)'ch zaj,c W sLkole.
14) zapcwnie ni e lIczniom oraz nallczyc ielo ll1 i innym praco\\'l1ikol11 szko'" nalczytyc h
,va l"unk6w bczp iecze listwa i hi gicny prac y,
12

15) prowadzenie zgodn ie z przepisam i dokumentacji pracowniczej,
16)
wydawan ie zarz'ldzel\ obligatoryjnych dla wszystkich lIczni6w i pracownik6w,
17) ustalanie tygodn iowego rozkladu zaj«c lekcyjnych i pozalekcyjnych,
18) prowadzenie kontrol i wewn\!trznej pracy pracownik6w, dokonywani e fOrtll aln ej
oceny nauczycieli i innych pracown ik6w szkoly.
19) lId zielanie nagr6d , wy r6zniel1 i kar porz<\dkowych uczni om.
20) wymi erzanie kar porz'ldkowyc h nauczyc icl ol11 i innym pracownikol11 szkol),
zgocl ni e z kodeksem pracy,
2 1) zwa lni an ie uczni a z obowi 'lzku rca li zacji przedl11iot6w: j ~zy k obcy. wyc howani e
fi zyczne. na pocl st3wi e zaswi adczcn ia lekarza specja li st)' lu b orzeczcnia Poraclni
Ps)'chologiczno· Pedagogiczncj,
22) organiz(}cja na uczan ia ind ywi dualncgo,
23) prcmi owa ni c i nagradzan ic nauczyciel i i innych pracownikow szkoly.

24) wyst«powani e z wni oskal11i

0

odznaczcnia i nagrod,·. po za s i~gniyc i u opinii Rady

Pcdagogiczncj i z\\'iqzkow z{1\\,odo\y:"ch .

25) odpowiad,mic za Illaj<!tek szkoln)' i pra"idlowc powier/~ll1ic odpowicc1/ialnosci
matcrialnej la jego poszczcgolnc skladniki pod lcgh m pr~lc()\mikolll.
26) rcal izacja 7.arzqdzcli in stancji nadrz\?dnych - organu pro\\"adzqccgo i org rlllll
nadzoruj,!ccgo j pra\\ icllowc pri'l' ~ lr7l'g;lnic oho\\'i~zk6\\' akt~)\\ pr(\\\ !lyell.

27) kicrowa ni e prac<lmi I{;)dy Peda gogiczncj Ciako jcj przc"odniczqcyJ.
28) \\"Sl rzym ani e \vy konan ia u c h \\'a~ Rndy Pedngog ic zncj ni ezgodn:"ch z
obowi'lzuj 'lc),ll1i pr/e pisall1 i,
29) okrcslanic ObOIVi qzkow pracownikow szkoly.
30) sc isla wsp61praca z Rac1q Peda gog iczn'l orga nall1i przedstawi ciciskillli rodzi cow i
lI czni6w oraz in stytllcjal11i spolccznYllli i kultliralnYl11 i istni ej'lc),l11i w srodo,,·iskll.
3 1) wykonanie inn ych zadal1 wynikaj'lc)'ch z przcpis6w szczeg6 Io IV),ch.
32) Odpowiada za o rga l1i zacj ~ i przcprowac1 zenie spra,,·dzianll ze wn<;'trznego.
7)

raz ie krotkiej ni eobecnosc i Dyrektora Szkoly jcgo kOl11petencje dotyczqce biezqccj pracy
Szkoly przejl11uj e wyznaczo ny nallcz),c iel. Nie poc1ejl11uje jednak c1ecyzji zwiqzanyc h z
ewe ntllalnYI11 obc i'lzeniclll finan sowYI11 Szkoly.

IV
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Rozdzial4
Rada Pcdagogiczna

§1
I.

Racla Peda gogiczna jest kolcgialnYI11 orga nel11 Szkoly rea li zujqcYI11 zadania wynikajqce ze
Statutu Szkoly.
§2

I. Czlonb l11i Rad)' :.q \lSZ' SCI' pracolI'nicv peclagogiczni Szkoly .
2. PrN\lodniczqcYI11 Rad)' jest Oyrekt or Szkol\'.

I. W zt'h rani nch Rach

1ll" ~:111 C7eSln i cz\'c

z ~ll)SCm dc)raclcz) m zapros/cni \I .jei illlicnill przcz

pr7l'\\ od !lic z~lCl'go :

I) przec\stall'icit'lc spolccznosc i uC/niol\ski ej,
~)

rodzicc

lie/nil)\\' .

:l) niluczycic\c Illctodycy,
4) inne osob)' .
~4

I. Przc\I·ocln icz'l.cy Komitctu Rodzicie lsk icgo oraz PrzeIVodniczqcy Samorzqclu
UczniolVsk iego maja prawo proponolVac dyrektorowi szkoly wl'l.czcni e do porz'lclkll obrad
Racly Peclagogic znej okrcs lonego punklll oraz umozlill'ienie imucl zialu IV omalVianili
wski!zanych przez ni ch problem6w.
~5

I. Przc\lodnicz'lcy Rad\' prowadzi i przygotow uj e zebrania Rady Pcdagogiczncj orazjest
oc\polV iec\zia lny za zawiac\omienie wszystki ch czlonk6w a terminie i pow\dkll zcbran ia na 3 clni
przt'd posicdzenicm \I formie ogloszenia - kll rencl y.

I. Oyrek tor Szkoly przedsta\l ia Radzic Pcdagogicznej. ni l' rzadziej nit dwa razl' IV roku szkolnym,
ogalne wni osk i w),nikaj'lce ze sp rawowanego na c\ zorll oraz inform acje 0 dzialalnosc i szko ly.
~7

I. Do podstall'owych z.nciali Rady nalczy :
_ Jl_ plallQ.fu.1niC-Jlrac}:-Q)'dak4'Unc.i. \1 ydlOlva.\I'Uejj-'lpickUllczcj
2) okrcsowc i roczn e CJ nali zowa ni e \\·y nik6w niltlcz<Inia i klasyfikow(lnia pracy
wycltowall'czej i opiekUliclcj ora z l11 atcrialn),ch warllnkow pracy Sl.koly .

1-\

3) organizawanie wewn~trznega sallloksztalcenia ( Wewll'ltrzszkalne Doskonalenie
Nauczyciel i),
4) wspolpraca z rodzicailli uczniOw.

I.

Rada Pedngogiczna dzialn zgodnie z przyjytl'lll regu laillincill.

§9
I. Do kampetc ncj i stanowiqcl'ch Radl' l'cdagagicznej nalezl':
I) ucll\\'a lenie reguial11 inll sIVojcj dzialalnosci.
2) zat wicrdzanic planow pracv 5/kol\'.
3) zal \\ icrdzenie programu \\") c!lO\\H\\C/cgo szko ly i \Vc\\'mv rlsz"oln~go S) :-.h.'IllU
occn iania. po za sj \~gni~cill opi nii R,ldy Rodzic(l\Y i Samolz'-l<iu l ·c/.nio\\·sJ.,.icf!tL
4) zalwil'rdzanic \\'yn iko\\' kLt~: fik(!(ji i ploll1owan ia llcznil')\\,.
5) z(1t\\-icrdzl'nic \\-lasllcgn roczt1cgo plallll pracy.

6) podcjl11a\\an ic llch\\'al \\ynikajac\ch Z z;ldmi dvdakl\c/ll\·ch. "piL'klllicz\'ch i
\\}cha\vawczych szkoly.
7)

podcjmo\\'an ic uchwal \\' Spri)\\ ie innow(1cji i cKsperymeJ1l()w.

8) wyraJ.enie zgody 113 egzam in kl~IS:' fik(\cy. in y .
9) ustalani c organizacji doskonalcnia z<lwoc!owcgo nallczyc icl i szko ly.
10) uchwalan ie i nowclizownnie reglllal11inu swojcj dzialalnosci.
II ) wl'raz.eni e zgody na egzaillin poprawkowl' Z dwoch zaj,x' edllkacvjnych.
12) Padcjll1llje uch\val ~ a nieukOJiczcnili szkall' przez ucznia. ktorem u po. raz drugi ustalono
ocen~ nagann<l r OCZl1q z zachowani a,
13) :wtwi erdzanie Progral11u Wycho\\'awczega Szkal y.
14) zatwierdzanic Programu Pra li laktyk i.
§ IO

I.

Do. kampetcncji stanawi'l.cyc h Rady Pcdagagicznej nal ezy takZe:
I) uchwalanie Statutll Szkoly. po zasi,gni ,c iu opinii Rady Raclzico\\ i Sa m a rz~\dll
Uezn iawskicga, wna5ze nie paprawck i zatwierdzanic ieh,
2) wystl'pawan ie cia Kurala ra OS\\'iaty ~ wn iasKami a dakananic accn\' c!zialalnLlsci
SzkalY. lubjej Dyrek ta ra.
~

1J

I. Do. kampctcncji opiniada\\'czych Racly nale1.Y:

I) op in ia\\'anie arganiza"ji Szkoly. \\' tYI11 tl'godnio\\'cgo ro7J.:ladu za j,c.
2) opinio\v(l nie szkolnego zcstawll progral11ov.' naucza nia.

3) apinia\\'ani c projcktll pl anll linanso\\'cga Szkoly.
4) ap in ia\\anic sk lacl ll po\\ulanych PIZCZ dyrektora kal11i sji i zcspol()\\ problcm(l\\o
- zadani owych,

_ _ .---.5) opinio\\-c.nic

\\"JJios kQ~.v d :T~ktora

()

1]1z.:':7n~~nie-'lallcz:·cic1 ()m--1)dznacz<':Jl .

I,agdld i

wyro;l.ll iell.

0) wyrazanie opinii 0 kanc!ydacic n<1 clyrcktora s7.koh-.
7) opinia\\anie propozvcji dvrcktora szka ly dOtYCZi\CC j prz\ clzialll czynnosci
B) w ramach wynagrodzcnia zasadniczcgo oraz zaj~c dodat\.(o\\"O platnych.
9) opiniow:rl ie programo\v <tu torskich,

J5

10) opiniowanie przedluzcnia powierzcnia stanowiska dotvchczasowell1u
Dyrckto(owi,
II ) opin iowanie nagr6d i udziclanych kar lIczniom na wniosck wychowawc6w lub
innych nuuczycieli ,
12) wnioskow3nic Dyrektora do Kuratora Oswiaty 0 przeniesienie ucznia clo nowej
szkoly.
~12

1. Rada Pcclagogiczna moze pOlladto:
I) \\'niosko\\"<I<' 0 odwol;mie DyreUo ra S/JOI\.
2) delego\\"ac s\\'oich przcdsl(J\\-icicli do pr~c \\ inn\'ch

(lrga l1~lch .

I. \Vvi;onunie uch\\"al Rudy ll10je lwe \\ sliz\'J11,lI1e

JlUC! [)\]"ckllrri\ Szkolv 0 ile b,d q one niczgodnc
z przcpis<lllli prawa. 0 wstr/.ylllamll \\')",omni a ucll\\ah Unekl"r Szko h Illa obo\\iqZl'k

niczwlocznego powiadomicni(l organu J11\)\\"adzqccgo SzJ.\o!\ oraz organu Spr3\\'l~jqCego n~ldz6r

pedagogiczny.

~14

I. Czlonek Rady Pcdagogicznej zobowiqzany jesl do :
1) plzestlzegania postanowiel1 prawa szkolnego oraz We\\llytrznych ZatZqdZCl1
Dyrektora Szkoly,
2) czyn nego uczestnictwa we wszystkich zcbraniach i pracy Rucly w .je j kom isjach
i zespolach, do ktorych zostal powolany.
3) realizowania uchwal Rady takZe \\1edv. kiedy zglosil do nich swoje zastlzezenia.
4) skladan ia przed Radq sprawoldal1 z \\Ykonania plzydzielon),ch zadali.
5) przestrzcgan ia tajemn icy obrad Rady .

I. Racla obraduje na zcbraniach pl enarnych \\. pO\\lllall\ch

PIZCZ sicbi e komisjach i
zespolach stalych i cloraznych:
I) zebrania plcnarne Rady organizO\\'ane sq pl7ed r07pocz,ciclll roku szkolncgo.
srodrocznc w z\\'iqzku z klasyfikacjq lub prolllo\\anielll uczniow omz \\'Illiar~
potrzeb,
2) dzialalnosc kOlll isj i dotyczy statlltowcj dzialalnosci Szkolv.
3) pracq kOlll isji lub zcspolu kieruje plzc\\nc\niC7~lC\ pO\\013n\ Pl7CZ Dyreklora.
il)_ kom i.;: i ~-Ilill
zr:"Lidl ({'l"'ll Ull Iit' \·_\..!n;ocL~_
i_ "'''
l' I/"'n
-H..>r1st a \\'ta-d07_a t\v-ie-rd/eni~l--RaL}:zi
-" u_"".
, ..... '''''
1"'-'-'--'.
-" ~--.
5) zebran ia kOllli sji Illb zcspolo\\' Sq prolokolo\\anc. a ieh protokol\ stanowiq
zalqczniki do dokulllc ntacji pracy Rach.
' ''''~l~'

- - " I -~· · - ·~ "" ~ · "'.I""

III

§16

I. Dodatkowe zebrania Rady (poza przyj~tYI11 terminarzem praey) mogq bye organi zowane na

vm iosck Dyrektora Szkoly, co naj l11niej przez 1/3 ezlonk6w Rady . organu prowadl.qeego
Szkol, lub organu sprawuj qcego nadz6r pedagogiezny.

§17
I. Rada pode jllluje uchwal y na zebraniach plcnarnych:
1) uchwaly Rady obowiqzuj q wsz,ystk ich praeovmik6w i uezni 6\\' szkoly.
2) uehwaly Sq prawol11oene. gdy zostaly podj «te zwyklq wi ~ k szosc i q glos6w
w obccnosci co najllln iej 50% skladu osobowego Rady.
3) uch\\'aly Rady 1ll0gq bye I.mvies7.one jczcli . Sq niel.godnc z PIZCpiSUlll i prall <I.
4) uehlyah' Sq podcj llloll'anc \I' glosoll'aniuj awn vlll.

I. I.cbmni;l Ratk ' ;1 prolOkolollanl':
I) plOtol,," sporzqd za si,' II ci'lgu 7 dni (lei dntl zcbr'lIli;,.
2) I'r010k61podp isuje przcll odn iczqc)' i pr010kola nt. a nilll czycic k II" 1crmini e I~ dni
7oho\I'i 'lzani s(l do JI.apozn3ni::l si~ z j cgo trcscic\ i zgloszcni elll c\\\?ntLlalnych
poprawck.
3) Rada nil ll ilst~ pn y l11 I.ebrani u decyduj c 0 wproll adzcniu zglos7.0ll ych popr3 l1'ck do
protokolu.
§19

I. Protokol ), z pracy Raely sporzqdzane Si\ \V k s i ~d ze protoko I6\\'. kt6ra jcst p'ZCSZnUI'OIY;U1a.
o p i ec l.~t o wana i podpi sana pue7. Dyrcktora Szkoly oral. zawiera klau Zll I ~ - .. Ksi,ga
zawiera ......... stron i obejm ujc okres pracy Rady Pedagogicznej od dni a .............. .... do clnia

- - -- - - - - -

Rozdzial S
Komitet Rodzicielski
§l

I.

Reprezentacj't opieklinOW prawnych llczniow jest IV Szkole Rada Rodzicow pOIVolana
przez zebranie waln e rodzicow w wyborach jawnych.

1. \V sklad Komiletll Rodzicielskiego wchodzi po trzcch przecistawicieli rocizicow z katdcj /.;I asy.
2. Zcbran ie plenarnc rodzicow wybiera sposrod si ebi e:
J) PrezydiuJ11 - 4 osobolVe. II' skl ad kl6rcgo wch ocl zq: przcwod ni czqc \.
",iceprzclVodn iczqcl'. sekrclarz. I czlonck.
2) KOJ11 is j, R c\\"izl'jn~! -."3 050 bo ll ,(. II sklad klo rc j IVch odza.: przcllodniez3n
znaj ,tc :- ;-.; i ~ na pr7.t'pj~~l c h prawa ll nans()\\Tgo i raChLlnko\\"( )~ci nr,IZ J\\"(~h-,h
CL!Ollkc)\\ -.

~~.

Kddcllcja KOlllitclu Rndzicicl:-;J.\il'go

nWd

trzy 1,1\,1.

I. Rcprczcnlanlclll KOJ11ilClli Rodzicicisk icgo II' klasicjcsl lr()jka kl asowa. a n3 !(JrLlm Szkoh
luc'Id
~4

I. KOJ11itet Kodzicielski llchwala regulaJ11in sIVojej dzialalnosci. ktory nie maze bye sprzeczny ze

Slatlltelll Szkoly.
§5

1. Uchwaly poclej11lowane sq zIVyklq lVi~kszosciq glosow w glosowaniuja\Vl1ym. w
obccnosci co najmniej polowy rodzicow.

I.

KOlllilet Rodzici e lski wspolpracuje z Radq Pedagogicznq II' zakrcs ic n311czania.
w ychowania i orieki .

1'::7
I. KOlllitel Rociz icicl ski moze "ysl<;powac do Rady Pedagogiczncj i Dyrektora Szkol\ z
IInioskalll i i opiniailli dOlyC/.qcYllli wszvslkich sprall Szkol y.

\K

..
§14
I . Szkola organizllje spotkania z rodzical11i, stwaWUitc l11ozliwosci w)'l!liany inforl11acji oraz

dyskusji na lemaly wychowawcze ( nic rzadzicj niz 4 razy w sel11cslrze). Rodzice l11ajc\ prawo do
indywidllal nych , potkaJl Z nallczycieial11i.
§J5

5.
'IN przypadkll konfliktll i(Ol11itctll Rodzicielski ego z innymi organal11 i szkoly, wynikajqcego z
ni c respek towan ia llprawnicll spo lecznosci rodzicielskiej oraz nieudzielan ia \\'yczerpuj qc)'ch
odpowicdzi na zlozonc zazal cn ia i(Ol11ilCI Rou7.ic ielsk i ma prawo Iwr6ccni a s i~ 0 rozstr/.ygni,cic
sporll za posrcun ict\mll Dyrek tora Szkolv clo organ ll prowadzqccgo S7lo";.

Rozdzial6
Samorz~d

Uczniowski

J. Wszyscy lI czniowie Szkoly z ll10ey prawa tworz,\ Sall1orz<ld Ucznio wski.

I. Organem przedS13wicielskimllcznio\\'jesl Rael a Samo rzqclllUczn iowsk iego wybiera na \\.
wyborach po\\"Szechnyeh i lajn vch. k1l1rc oelbywajq si, kazelcgo rokll . przecl kO licc'n
\\TJl.C SnW

., Sal1101"/'ld ci/iala zgodnic z przy.j<;l\ III rcglllamincll1 i SIil1UICIl1 S/lol".
J. Zasady \\ ybil'rania i clzialania Sall1{)1"/'tcili t :c;nio\\'skicgo Ohi"CSI'l Rcglllall1in S,"nor/'tdll
UCI.I1 io\\·~~ icgo lie h\\-a 1on) prz.cz 08(1I llCZll i()\\" \\ glos()\ \"::111 ill n') \\ n: 111. taj n:-111 i

pOIVszech n )'111.
-l.l\'aci calokszlaltc'll1 cI;ialalnosci Sal110rZqdll Ucznio\\'skiego CZll\\'a opi ck un. \\') bicnlll\
p17e1: obrana Rad, sposrocl Rad\' Peciagog iCl.nej.
5.Reglllal11in Sall10rzqd u lJezn iowskicgo nic 1l10ze bye sprzecznv I .e SlatlllCIll Sz!;ol).
6.Uclmal\ l.g roll1adzenia lIczniow podejl11o\\'a nc S,t I.\\·yklc wi,k sl.Osc iq gloso\\". w
glosowaniuja\\"I1)'1l1 bqd z lajn)'1l1 prz)' lIciziale co n,ljmnicj 2/3 uc znio\\,.
7. Wyko na\\'cq lIchwal sq Samo rzqcly klaso\\"e.
§3

I. Sa ll1 0rzqcJ l11a pra,vo clo:
1) przcdslawiania Dyreklorowi , Rad zie Pedagogicz ncj, KOl11i lelow i Rodzicielski clTI li
wniosk61V i opinii we wszySl kich sporach szkoly.
2) zapoz nania si« z Piancill Pracy Szkoly. Plancl11 Rozwojll Szkoly. Szkolnym
Prograll1em Wychowawczy m, Slallltcl11 Szkol y, Programcm Profi laklyki.
3) wnoszenia do planll pracy szkoly propozycj i wy nikajqc)'c h z potrzeb
i za intereso\\"all llczni6w.

4) zapoznania si<; z kryle riami i 1l10tY\\'acjqj awnych post~po\\' w nauce i zachowanill
zgoclnyc h 7. wewn qlrzszkolnYIl1 systel11c l11 occniania.
5) organ izow3 nia dzialalnosc i kulturalnej - osw iato\\'e.i_ rozry\\lo\\'cj zgoclni e z

pOlrzc bal11 i
uczni6\\"i l11ozli\\"osc iami organizac;.jnymi szkoly.
6) organ izo\vania zycia szko lncgo. ulllozliwi a.iqccgo zac ho\\'anie \\'lasc i\\)lch

propo rcj i l11i,clzy obow iqzkal11i szkoln\"l11i. a 1110:i.liwosei'l rozll' ijania
i zas pokajania \dasnych I.a intcrcso\\"'l!l.
7) wnio skowania do Dyreklora Szkoh' \\. spra\\'ie powo lania ok res loncgo nallc z),c icla
na opicku na RSU.

8) opi nio\\'3ni a praey occ niClllcgo nauczycicla.

I. Do I.aclali Sa l110rzqclu Uczn io\\'skicgo na!czy:
1) zapcwnic nie uczeslni clwa w sall1odzieln YI11 rozwiqz)'wan ill swoich problemow,
2) kszta ltowanic ullli ej yl nosc i zespolowego dzialan ia, slworzeni c wa run kow
samo konlroli i sa ll10clyscypliny poszczcgolnYI11 uczn iom,
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3)
4)
5)
6)

wsp61ucizial w rozwijaniu za interesowaI1l1ezni6w,
angazowanie uezni6w do wykonywania prae na rzeez klasy, szko ly, srodowiska,
organ izowanie pomoey kolezeI1sk iej uezniom majqeym trlldnosci w nauce,
dban ie 0 mienie szkoly, jej dobre imi« i honor, kllitywowanic i wzbogaeanie jej
trad yeji,
7) rozliezat,ie si, przed og61em z wykonania zadali obj,tych pl ane m.
8) organizowanie spolecznosci lIezniowskiej do jak najlepszego spelniania
obowi'lZk6w szkoln yeh.
~5

W szkole za zgod'l Dyrektora i Rady Pedagogieznej mog'l dzialac stowarzyszcnia i
organi zacje. kt6rych cclelll statutolVym jest dzialalnosc wvcholVawcza wsr6d dz icc i i
mlodziezy.
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Rozdzial7
Zasady wsp61dzialania organ6w szkoly
§1
1. Za pewni a

si~

kazdel11u organowi szko ly l11ozliwosc swobodnego dzialani a i podejmowani a

dccyzj i w granicach swo ich kOl11petencji okreslonych Statutem, Regulaminami oraz przepisam i
prawa.

2. Rodzice i nauezyci ele \\"spolpraeujq ze sobq w sprawach wychowania, n<lucza nia i pralllakt)'ki.
3. Na ll czyc iclc zapoznaji\ rodzicow 7. lI'ewnqtrzszkolnym systeme m oecniania.

przeclmiot owy m1 systcllla mi occniania, zc szkoln ym programem nall czan ia , programcm
IVychowawczYIll .
-l. Nast<;puje przckazanic Rad,ie Pcd"gogic7.ncj Pl70 dyrcktora lI'ni osko\\' opinii I<.acl\·
Rodzicriw
:\

Ro(ii'ic('

11Ci

lemal prnc\ szkoly.

ll/.::: ~h. l~i'-t

J"zC'I l'1 n:\ in ron })aL~jt:

przyczyn lrudnusci \\ n:JUcc' I.godnil'

I

11<1

lemal

dl j l~( kil, j l'g{) I.i:lc hn\\ an in posl\,p\ 1\\ ~lllia i

llslalollymi za:-;adallli SpOl~;i111. n)<"\/iL'tlmi

(Wcwn'llrzs,kol n), S\',lclll Oec nian i,r).
6. Rod7.icc lV\ skujq in (crrlllacjc i porad\' II' spra\\'ach

W)

chomlllia i dalszcgn ks' .l<l kcnia s\lych

dzicci n,r spolka ni ach kl a,owych (wyw iado\Vkach. indywidllal nych spoika ni 'lch
orga lli zowanych z ini cjatywy wychow<Lwcy, nallczycicia lub roclzic6w).
7. M~i q pra\vo do \vyrai..ania i pr7.ekazy\vall ia organo\vi sprmvlU ClcclllU nacizo r pcdagogiczny

opinii na lemat dzial alnosei szkoly.
8. Biez'!ca wYl11iana in forlllacji pOl11i ~dzy organ3111i s/.koly odbywa s i~ POciC7.3S zebrari i
posicdzeli Racly f' edagogieznej. odpraw z pracownikami szkoly. zebrali plenarm eh ogolLi
rodzicow.
9. Przekazywani e infonnacji odbywa s i~ rowniez przcz ogloszeni a. apele. spotkania nieforlllainc
z rodzical11i , spotkani a podezas il11prcz i lIroezyslosei organi zowanyeh II' szkolc. organlzaCj,
.,otwartyeh lekcji".
§2
I.

Na tcrcnie szkoly organclll mzslrzyga j'leYI11 spor)' pOl11 i,dzy Radq Pedagogie zn a i

Samorzqdel11 Ueznio \\ skilnj est D\Tcktor Szkol y. ktor)' prl ni rol ~ Illecliato ra.
2. W przypadk Ll konllikll)\\" p0l11 iC;d7\ organailli szkol)'. pO\\'oILije sic do ieh mz\\inza nia kOllli, jc
wspolnq, IV kt6rej rcprczentoIVanc sq wszystkie slI'ony konlliktll.
3. Zada niem komi sj i jest \\'ypnlco\""unic.

W

oparciu a przcpisy nin icjszego sla tusu i pra\\'a

oswiato\\'cgo wsp61ncgo stanowiska ulll ozli\via,i llccgo rozwi qz3 nic konlliktu zgoJn ic I,

interesc lll s7.kol y.
4. .l c;i.c li II' ei f\gll. eo najlllniej lrzce h posicd zcri kOl11i sja nie lI'ypracuje Slamm i,ka
zaaprobownncgo przcz wszystkie siron y konlliktLl. spralla mozc bye przeka/ana do
6;!2.3nO\\'i~l(]d zo rlii. acCl11ll
szkolc.,
. .........
,

rO ZS IIZ"Qn iccia

5. W rozwiqz)wanill \\'c\\'nc;t rznyc h kontlikt ow nallczyciel i i pra cO\mik()II' S/kol\ d\TCkiOr

zasi \ ga opinii z\\"i qzh:(\\\ 7,;:\\\nclo\\·ych .

6. Na za j,c iach z j<;zvko\\ obcyc h i inlorl11atyki.je7.cli oddzial UCZ) pO\\')zej
dokonuje si, obowiqzkowego pociziaill.

~-I

ucznio\\

I

I

§3
1.

Integralnq cz~sciq dzialalnosci "'ychowawczej szko ly Sq w)cieczk i i inne form y turystyk i.

2. I'rzy organi zowani u

przeprowadze ni u wyc ieczek wsp61dzia lajq nauczyciele.

rodzice i uczniowic.
3.

Kierownikiem wycieczki moze bye wyc howawca klasy lub inny nau czyc ieJ. Funkcj,
op iekllna powinien pelnic n311czyciel b<ldz roclziee llczestnik6w.

4.

Rodzice uczni6w biorqcy ud zial w wyc ieczcc a ni e b~dqcy op iek unami zobowiqza ni sa. do
pokrycia wszystkich ko szt6w z ni<lzwiqzanycil.
§4

I.

\\'

III ian;

posiadanych srodko'" Sz ko la organ i/lljc doda tk ()"T zaj<;c ia cd ll kac 'jn c " .

ronnie k"l i zcspolc)" 7a intc rcSCl\I"H li.
I _i~ t:l

dodatko\\ yell laj\'c cduh(lL':.ill: eh

()ktc~lil CI)rth':/llic

D: rch{{)! po

1'<!0PllllO\\"{1J1 111

pHJ,i Ch! U Ii-.;\ y przcz Rach; PCd ;-lgl )giczna.
~).

N~l

\\ll in sck Sa lll nrz;-lci u l kz ni n\\":-,k icgo. lu b n.H.lzico\\ .

sz !~ ul ~)

mni.c

Inrg~lni/ l ) \\ a~'

do<i'llkowe
zaj yc ia pozaldcyjne. pod ,,'3I"1lnkicm finan so\\ania I"cil /ai,c /c sroclk ,l\\ ' rocl zico,,·.

Dzial III
Organizacja Szlmly
R ozdziall
Planowanie dzialalnosci Szkoty
~l

L

OkrcsL'1ll prze/nac/OllYJllll:l rt~(! l iz:H.j<; materialu progr1l1llowcgo dall~i kla ~~ ,il'Sl rok

szkolny.
2.

3.

Tcrmi ll ) rO/jlocz.;cia i ~()lll'/cnia 7.~i~--(' cd ukacy jnych. j1uen\ S\\'i~!l~C7.ll}ch oral pr/l.T\\
lill1{)"'ych i ktn ich ()krL'~l~~i<! pUl'pi:-;y 0 organi /.a~ji ruku szko incgo .
l<l asy1 ik ~lCji sn'>droczncj d()h)lll~ic sit; na \yd zicil prr:cd rozpocZC;CiCll1 lCr] ] zimo\\ych.
;1

kOlicO\\(JrOCLncj na llcizicil przed rO/:pocz,;cicl1l fCrii lctnich.

I. Organi zacjc prary

\V

szkoic okreslajq lIstalonc przez dyrektora i zaopini()\\·ane przez Rad,

PedagogiczllCl:

1) arkllsz organ izacji szkoly.
2) szkol ny plan nallczania,
3) tygodniow) rozklad zaj\,c .

§3
1.

2.

Szczeg610wq organizacj, pracy na dany rok szkolny okresla arklisL organi 7acyjny
opracowan), puez eiyrcktora. a zatwi erdzonl· przez organ prowaclzqcy. po POZ)t)'\\"IJ\"I11
zaopiniowanill pucz organ naclzorllj'lc), Szkol , . Opracowany Illllsi bye naj p6Zni cj do 3D
k\Vietnia kazelcg\.) roku na podstawie szkolnego p lanll n(lllczania z ll\\zg lt;dnicni clll p!anll
lil1anSO\Vcgo szkoly.
Ark llsz organi zacji zall·iera liczb, pracollnik61V szkoly, og6ln'l liczb y god/in
przcdllliotOl\·ych. nl)()\\i ilz uj~!cl'ch i naclobolli qzkowych iinansowun l ch zc srodkoll
pl7ycl zielonych przcz organ prolladzqc)' Szko ly.
§4

I. S/lolny plan n<luc zan ia clyreklor szkoly opracolVuj e na pod st3wie ralllollcgo pl an Li
n:lllc/.ania. Ustnla s i ~ go ell a dancgo ctapll eelukacyjnego, Z wyoelr~bnicJ1ic 1l1 ka.i.dego roku
szkolncgo oraz ze \\'skazanicm przeznaczcllia godz in do dyspozycj i dyrcktora.

I. TygodniolVy rOf.klaei za j,c okresla organizucj<; stalych. obowi'lzkoll·ych
i nadobOlviqzko'vych zaj ,c edukacyjnych. Ustalony jest na poclst3\\·ic zalllicrdzoncgo arku,za
organizacyjnego szkoly. U\\zg l<;dnia zasady higieny pracy oraz ochrony zdro\\"ja.
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§6

I. Reali zacj « planu linansowego okreslaj " odn;,bnc przepisy.

I. Dzialalnosc ed ukacyjna szko ly ok reslonajest przcz:
J) Szko lny zcstaw program6w nauczan ia, kt6ry uwz.g l ~d njaj"c wymiar
wychow3WCZY obcjmuje cal" clzialalnose szkoly z punktu wiclzcnia
dydaktycznego.
2) Program wychowawczy szkol v i Szkoln v Program Profil aktyk i opisuje II' spos6b
ca losc iowy IVszyst kie tresci i dzialani a 0 charakterze 1I,·chow3\vczym i jest
rca lizov./a Il Y przcz wszystk ich n'lllcz),cicli . Pr()gr~!Jll wychow:lwczy i

Szko l n~ ' Pr()~r{[m

J'rofilaktyki u;,t aia Rada Rodzic6\\' .
S;;lolll:' I('sla\\ plogr:1J11(')\\ n~Hll'z<lni;\ oral' pIO~r;llll \\ ~d.'h o \\; I\\C/:' szk()I~, t \\ l ~!-I:;:!
spcijnq carose.
3) Szkola o kre~ l a Szc7.c~olo\\ e I.llsad::- ()Ceniania. kl<1~: -1ikn\\'an i {t i pr0!l10W,lni<t
lIczIli6w or<l% krY icria occn : zJchowania. k1<.'m: ~l~ Za\\Rrtc \\" \~ ' ('\\'J1(\t rzszk()lll:
Svstcl11i e Occn iCln ia. lal,\cznikal11 i do WSO sq nauczyciclski c (pl7ccimiotoll l')
~yste m y occnian ici .
~)

S/.koia o kre~la mocie l osobo\w uC/n ia kOlicz,!ccgo i ctnp cci ukacji i model
osobo\.vy absol\\ cnta szkoly.

Jl)

Rozdzial2
Podstawowe fonny dzialalnosci edukacyjnej
§I

Poclstawow<l ionml pracy S'l zaj ~c i a cclllk acyjnc prowadzone w systcm ic klaso\\'oIekcyjnym.
2. Za.j~c ia z lIczni ami prowadzone Sq przez pi,c dni w tygOdllili.
3. W ksztalceniu zintegrowanym nallczycicl (nallezyciele) uk lada zaj ,c ia \\" tak i spos6b ab\'
zaehowac ci'!glosc nJllC/.ani a i doskonalcnia pod s!d" 'o" Ych ul1li cj, tnosei.laj\,cia
ccl ubcyjne pro" ',lClzi nauczvc iel " 'cd lllg llsta loncgo P '7CZ sicbic planll. dost(N'" uj,!C CI BS
przcnv do a "t y\vll o~c i llcz ni ow. 7<.~ic;c i a nie mo~(! 11"\\";)( clI LlZ~i ni z 6() mi ll llt i )l ie kr{)Cc,i
nil' ~O mi Il Ut. POd Sl; l\\l)\\'~LicdJl() st k({ z~~i ~'c jest -t 5 III inut. Zacho\ \ (lll: l1lu~ i h: l" o~(\ l n :
I.

~.

(: gl)(ln iowy czas z~~i \'c ustalony \\' t :godll i o\\~ ' m rozkladzic za,i \'c.
W U,sach IV - 'v l !lndzina ICKcyjnJ trwa 45 mi nu t.

5.

Mi,d zy za jc;ei ailli mgan illlwanc S'! przel"\\") mi,dz\ k kc\.jnc li"\\"aj,!Cc 10 Ilih I ~ milliit.

§2
I.

W szkole llt\\"Qrzonv jest oddzial przedszkolny. ktory realizL!je program ,,-ycho" 'a ni a

przeclszkolnego.
2. Organi za.cj" oddzialu zcrowcgo okresla ramowv rozklad dnia.
3. Zajc;cia W oddzialc zerowYI1l prowaclzone 5'1 przcz nallczvciela bez p,-ze",' mi , dzy
. . .

Z<\I, CIamI.

I. Nicktorc zaj ,c ia obO\\"i'lzkowe oraz kola zainteresomui i inne zaj ,eia nadobo" iqzko" 'c l1l og'l bye

prowaclzone za zgodq clyrektora szkol y poza systcl11el11 klaso\\l)-l ekcyjnl'l11 " . grupaeh
odclzialowych. Illi, dzyocldzialowych, l11i ~d zy kl aso,,")"ch i l11i ,dzyszko lnvch. a tak:i.e " . lo nn ie
wycieczek i innych 10rl11 wyjazclowych.
~4

Ue7.niowie UCZq si, z podn;cznikow dOPU5z.czonyc h clo uz\·tku szkol ncgo P'ZcZ \ il,'\iS
wyilranych przez nau czycieli poszczegoln ych przcdill iotow.
2. I'oczq" 'szy od II etapu edu kacyjnego wprowadza si, obok przed111 ioto,,' i bloko'"
przedl11i otowych sc ieZk i ed ukacy jne 0 charaktelz e dydaktvczno - \\"\C hOW<I\VCL\·Il1.
I.

I.

l'oci st,m"O\vqjccinostk'l organi7<1C\:j n'l szkol\ jest oclclziall iczqcl' " . zasacizic nie" i,ecj ni t
30 os6b.
Na !",j ~c i ac h ")'llaga j,!c\ ch speei alnych \\"3ru nko" n3uki i bczp icczclist\\Q I" -L .i'!\ ki
obec. inionnatyka. wvehowani e do zyc ia \I" rodzini e) dokol1ujc si, podz.ialull a grupy:

Rozdzial3
Swietlica szkolna
~I

I.

2_

Celelll c1ziala lnosc i swictl icyjest zapcwnienic dzicc iolll zorganizowancj opick i
wychowa\\-czcj. POIllOCY IV nauce oraz odpowied ni ch warunk6w do nall ki w lasncj
i rekreacj i _
Opiekun s\\-ictlicy zapcwnia bczpieczny odjazd dzicci po zakOllczonvch lekcjach_

,, -..,
I.

LC s\\ ietlil'\

'/k01I1c~j k~)!7ySlJ.i '1 ll C/llio\\il' d{).il'i d;i(~i ~lcy _ ;] Inh7.e \\ llli~lIt.; pot l"/L'h:

d7icci

]"O d 7 ic()\\ pr~l<.:ll.i;!cych .

7.aj ,,'cia ~\\jL'llil': prO\\ad/O I1L' S'-l \\ grupic \yycho\\ :l\·\ czcj . Cl rujl<l \\:c!1u\\<1\\ cza nie
110\\ ;11l1a lici' ~\l' \\ i ~cej ]li z 2.5 osob.
3. K\\ulifibcji i I'rz_rjlllo\\-3nia lIcz_ni6w do

s\\ ictlicy e1okonllje si~ n" pod stawie piscll1ncgo

zgloszc ni " roelz ic6w (op ickllnow) e1ziecka_

§ 3

1.

Osoby zapi sanc do swiet li cy l1l 'ljq obo\\ i<lzck:
1) aktn.vni e uczestni czy6 w zaj<;ciach pro\\-adzo nych przez nauczyciel a.
2) czuc si<; wsp61oclpowieelziainYill 7" swiet li c".
3) kliiturainie zachowywac si, i przestrzcgac reglilaminli swict li cy _

2_ Poclczas przebywan ia w swietlicy lIczniowie l1laj'l prawo clo :
J) pelnego poczllc ia bezpicczcllstwa w czasic zaj yc.
2) ponlOcy przy oelrab iani ll prac dOl1lowych,
3) sal11 oclzielncgo lIeze nia si,,_
4) ksztaho\\"Cln ia ll awy k6w hi gieni czll ych ora z troski 0 wlasnc zdrowic.
5) akt \'\v nego wypoczy nkll. rozwijania sp rall'no sc i rLlciloIVcj . za int crcso lI'wi i
lIzclo lni cli_

.1_ Op ick un s\\ict li cy zobow i'1zany j est do :
1) e1ban i " 0 zdrolV ic i bcz.pi cczClistlVo lIczni6w_ podczas ieh pobytll na swietli ey. do
1110l11 Cntli ich odjazelll ,
2) opraeo \\-ani a rcgu lal11inll lIczcsl nika swictlicy i zapoznan ie z nil11 lI cz ni61V.
3) pro\\ -aelzcn ia wla sc ilVcj cloklll11cnl<leji (dz icn nib zaj,c )_
4_

Godzi ny pracy s\\-ictlicy \\-in ny bye e1ostoso\\-anc do potrzeb lIeznio\\_ z u\\-z!.!!cclni cnicl11 rozklaclll zait;c Ickcyjnych J:lGlZ.J:ozIJ.acld j azd)'..<1U10busu
szko lncgo

§4

1. Nadz6r nad swietliq sprawuj e D y re~ tor sz ~ o l y. Dokulllentacja pracy swietli cy obej1f1Lu e:
i) roczny pian pracy swietlicy.
2) dzicnn ik zaj,c,
3)

I.

')

r;:11110\vy

rozklad dnia.

Szkola zapc\\"Il ia Illozl iwosc higicniczl1cgo spozycia posilku pr.cez uczll io\\".
S/koia "I pc \\ Ilia lIczll iol11 higicniunc \\arunki Ila S\\"iClli c\ .
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Rozdzial4
Biblioteka szkolna
§l
1.

Bibliotcka szko :na SILlZY rcalizacji potrzeb i zai nteresowali uczni6w. zaclali clydaktycznowl'chowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyci cl i, popularyzacji wicdzy
pcdagogicznej \vsr6d rodzicow oraz,

\V

l11ian~' mozli\~losci wiedzy 0 regionie.

2. Ze zbior6w biblioteki mogq korzl'stac uczniowie, nauczl'ciel e i inni pracownicy szkoly na
zasadach okrcslo nych w regulall1in ic bibliotcki .
3. W sklad bibliolc;,i wchodzi wvpozycza lnia, kqcik czytelnicz) oraz ]elM
4. E\I'iclcncj, lIz\'lko\Vniko\\' prowacl;-:i bibliotekarz.

I. Organizd cj'l pr<lc)' hibliolcki oh cjlllujc:
1) runkc.i~ ks/t;J!cqco - \\ych o\\a\\c/.<:t poprzez :

planmu nic i rC<ll izowa nic prograll1l1 cdukacji czvlclniczo-lllcdi,lIncj .
rozblldzani c i rOZ\\'ijdni c pOlrzeh czvl clni czych .
3) kSZl~dto\\i.l!lic umic.it.;1J10sci Korzys\ania z rozl1}ich IJ"()dcl ini"u rmacji.
4) ksztalcenic' kullury czytclniczcj,
5) wcl razanie clo poszanowania ksiqzek .
6) udzielanie wskazowek ucznioll1 poszukuj~\cYIll ini<1rI11acji na
okreslon), temat.
7) POIllOC uczn iolll przygotowl.Ijqcym si, do konkurs()\v, cgzamin6w.
S) wsp6lprac, z naLlczl'cielami (przedklaclanie nO\\'osci melodyc znych).
lJ) wspieranie dzialalnosci majqcej na celu \\'yr6wnywan ie brakow
eclukacyjnych,
lO) P0l110C uczniom lllajqcYIll trlldnosci w nallce,
11) analiz, czylelnic(wa. analiz, pracy,
grol11adzcnic, cwidencj, zbior6w. trask, 0 zabezpieczcn ie i konserwacj,
ksic;gazbioru.
prowadzenie wlasciwcj clokllillentacji
I) sprawoz.duwczosc sCl11cs tralna i kOlico\\oroczna.
dbalosc 0 estell'k, lokalu biblioICCz.nego.
J)
2)

2)
3)

4)

Do zadali Ildllczyciela - bibliolckarza nalczy:
I) opracm\anie rocznych planow dzialalnosci bibliotcki.
3)

uzgadni(1n ie stanu 1ll ;:~iQtko\\lego z k s i ygo\Vosci~t..
sp r()\\"ozdawczosc scmcstralna i kOllcowa.

-+)

odpm\ ieclzialnosc za sian Illajqlkowy i doklllllcnlacj, biblioleki.

2)

_ _'S)_~ost~pllicnie k~iygo zbj(ll·L!.
0) orgnnizowanie zajc;c z edukacji czytclniczo - mcciialnej ,

7)
8)
SI)
10)

ud zielanie ini'orlll 3cji clOIVCZqcych ksi9gozbioru.
ro zillowy z czytclnikami.
propagov\ianie nowosci \vydawniczych.
illformowa nie nauczycicJi 0 slanie czylelni ctw(I.

11 ) realizacja sc iezk i czytelni cze - Ill edia ln ej,
3U

,-

12)
13)
14)
15)
16)
] 7)
IS)

inspirowanie czyteln ictwa,
opracowywan ie zbior6w ,
organizacja warsztatu informacyjnego,
wydzielFnie ksiygozbioru pocinecznego,
prowadzen ie katalogow,
wsp61praca z innymi bibliotekal11i_
wsp61praca z nauczycielallli przccillliot6w i wychowawcal11i przy ksztaltowaniu
v,ilasci\vej slruktury zbior6w oraz organizacji obicgu Iektur i przygoto\vaniu

l11aterial6w na lekcje _
19) Opieka nacil CIM

L (iocizin) prac\' biblic)\cki po,,-inm ul11ozli"ic dost<;p do jci zbior6w poclczas zai,c i po iell
I.e! kOllczcn i u.

!.
~

S/czegl.')k)\\l: /~l\;Jd } ko)"z:, S1<l ni; l '/ hibli()teki okrl'~I~l Rq;ulall1in bihliolL'ki .

Szczcg6Io,,-c 7.3smh kou),stani;l ICiM okre;;l" Rcglll"l11in bihlioteki _
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Rozdzial5
Finansowanie Szkoly
~I

I. Szkolajcst jcdnostK" blidzetow,\1 prowadz i go s podarK~ rillansow" i l11atcrialnq na
lasadach okrcslonych odr~bnYl11i przepisaJ11i.
I) Nadzar nad dzialalnosci q IV zakresic spra\\' rinanso\\'vch i adl11ini stracvjnych szkol),
spJ'il\\lIj e Sal11orz"d Gmin),.
~) Szko la llloze I\\'orzyc srodki spccjalnc n;1 zasadach okrcs loll),ch \I' prawic
hlldzclOl \'\111 .
3) ;-ia rachlinKlI SrodK()\\' spccj:lln\'c h Illo g:! bye' grol11ad7<lnc srndKi pnchmi7<lcc I
d/ i,rialn(l sc i lIhnolll'.1 szkoh oral ,;rodki poci1od/"cc I dnhro\\\llll\ch \\pIaI i
daHl\\ iLll. rrLcK<!L) \\ ;tllych ~Lkl1 k rr L~~z D~(lby ri/YCL!lL' i prawllt' .
~)

S/koia lll O/l' pro\\ad/i0 d/.ia lalnosc

lIboCln~ .

\\ cl'l l! poz\Shi\\,lIli" ,rndk<'", n<l

p() Jlr~l\\\ \\"~lnmk \)\\ fllnkcjonO\\Hni:1 S/ki..'!) ' nl"' . \\ :-])ajcm pn11l il'~/l'/L'(i. ~pr/\' lll.
5) I)z i ,ria l llll~c ubllc/ lla S/Koh· lllni.e b\c'iinans() \\,m'l ZdllChlld\)\\ 1I/\skall\ch Illj

d I.i a lalnosc i.

Rozdzial6
Zasoby Szkoly
§l
I. Do rC8 1izacj i cclow statulolVych Szkola pos iacla :
I) 2 klasopracowllie clo ksztalccllia zilltcgrowallcgo.
2) I sal a clo wychowallia przcdszkoillego.
3) 3 klas), do rca lizacji poszczcg61nych przedmiololV nallczallia.
4) sa l.; gilllnaslyczna.
5) I prac()\\ n i ~: knm pLlI L' 1"l1\\ :1il ) .~ahillcl clyrdl<lr;L
7) pok6j Il<luczycicl'ki.

t\)

bibliolek~ .

lJ) hoiskn szknlllL' .
10) 1'lIic llki.

------ -

Dzial IV

NauczycieJe i inni pracownicy Szkoly
Rozdziall
Zagadnienia podstawowe

I.
2.
.~ .

\\. Szkok Dll rllunia sic nallczycicli. praco\\n ik(l\I nbsiu"i.
/""ldl' Z<llrlldni'lilia nallczl'cici i I innl'cll pr:tcoll nikoll okrcsiaj 'l odrc'hnc przcp is\·.
Obsiug\, lin;ms()\\o h:~dr() \\ ·{l z8pc\\J1i;l O rt;:l1l Pro\\'H.-! l(jl':.

I.

I~\\·al ifl h:ac.i c

naucz:'cidi i inn ych prac(l \\-nik('l\\ S/.kcly on17 zasad) iell \\': 'nagradzania
odn,bnc przepi sy.

okrl'~la.i q

-- - -

3-+

Rozdzia1 2
Zakres dzialan nauczycieli
§J

I. Na llC7\'ciel pnl\\ad zi prac~ dvdaklvCZnO - wychowawczo - opi ektlliCl.'!, .lest odpowi cdzialll)'
/;J.i ,- lkl)SL'i \\":'lliki le.i prac : ' or~lZ hezp icl'leJ1S1\H) po\\iCr/Oll :ch 1l1U lICllli(')\, -.

l.

Do

l.adi111 1l<.1lI CZ \ 'C icla n~t1 e i.\'

J)

p rLec! llli()l~lCh.
\V

2)

l)
4)
5)
6)
7)
0)
0)

10)
II )
12)
13)
1--1.)

15)
](»

\\ slc/egc)in osc i

rC<li iz<1C.i'-l programu k s/ ta ke ni~L wychowania i opiek i \V PO \\ ic rzonych

klasach i 7.l' spolach. ally osic{gmlc opt:'mal ne ce k szkol: ll S(;l iunc

~zkolnym zcs!<-lw ic program6w

nallczania i Szkoi nym Prog r,Jl11ic

W yc !lO\vL!wczym,
\\"zhogacanic wJasncgo \yarsztatu pracy przecimioto wcj i \\'ychoWJ,\-czcj oral
wniosko\Y3ll ie 0 j ego \\'zbogaccnic iub mod e rni7ac.i~ (do organ6w kicro\\-nic/ych
szkoly),
systema,yc7,ne przygotowan ie si~ elo lekeji i inllych zaj<;c dyctaKlvcznowychowawezych,
stosowanie wlasciwych metod nauczania,
przygotmvanie niezbc;dnyeh srodkow i matcri ai()\\ elyctaktycznych do Ickcii oraz
bczpieezne ieh uzywan ie.
wspierarlie sv'!oj'l postawq i dzialaniami peclagogi czn)'lll i roz\yoju
psychofizycznego lIczniow. ich zelolnosci i zainlcrcsowali.
udzielani e pomoey II' prze zlVyc i~zaniu niepolVod zCli szkoln\ch II' oparciu
rozpoznani e potrzcb uczniow,
przestrzeganie IVsKazali IV stosunku do uczlliow z opin iami po radn i
specjal istyeznych,
zapoznall'an ie uczni6w i rodzic611' z WeWll'ltrzsZKolll)'m Systcmcm Ocelliania.
kryteriami occn z poszczego lnych przecimiotolV,
uII'Zg l,dnian ie roznych oko licznosc i domowych i i,vciolVych, Kt6rc m o g~! mice
negatywn y wVly\v na wy\viqzanic si~ z prac y domo\\'cj,
przestrzcgan ie zasacl ilosciowego obc i ~lZa!1ia llCZlli(H\' spra\\"dziun3mi \\ tygodlliu
i \v CiqgLl clnia szkolncgo.
bezsl ronne , obiektywne , jawne oraz sprawieclliwc occ nianie i traklowanie
\\'sz\'stkich lIczni6w,
systcmatycznc wystaw ian ie occn \\" dzienniku Ickcyjn)'m z nauczancgn prLcz
sicbie przcctm iolll lull lli oku przecim iotm"cgo,
iniormollDllic uczlli()\\ (1'3 tydziclip;:>:ecrklasyiikilc;jllynl- posiC(lzelll~ll raLh
pcclagogicz ll cj) () przewidzianych dla llieh stopn iach okrcsowyeh ( roczl1\'ch).
poinlorlllO\\'anic z micsiGcznym \',yprLcdzeniem lIc/llia oraz.icgn rodzic(') \\
o przcwidYlVanych slopniach ll icciostatceznych oraz ocenic nicodpo\\'icdnicj z
zachOl\'an ia (okrcsClwyeh, rocznych) z przedmioll)W, ktore pcowadzi, Inforrnacji
takiej udziela naLlczyci e l - wychollall ca osobiscie lub listo'\ilic (zlIrotni e
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pOlwierdzenie odbioru) i fakl len odnolowuj e w dzienniku lekcyjnym , a rodzic
pOlwierdza podpisem,
17) infonnowanie rodzicow, uczniow oraz wyc h owawc~ klasy i Dyreklora, a takZc
Rad~ Pedagogiczn" 0 ogolnych wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoieh
ucznj6w,

18) informowan ie rodzicow z odpowieel nim wyprzeelzen iem 0 e1ccyzji wyboru

poelrycznika (przeel rozpocz~e i cm wakacji).
19) prowadzenie prawielloll'ej e10kulllcntacji peelagogicznej lub kola z.ai nlcrCSOlI'all.
20) przeslrzcganie obowiqzujqcych zasad oceniania. klasyfikowania. proillowania
oraz uSlalonych kryleriow oeeny zachowania ucznia,
2J) branic uelzialu II' roznych forl1lach doskonalcnia 7.1wodowego organi zoll'anych
22) \\' szkolc i jJI7ez inSI)1ucje \\"Spomagaj"ce szkolC;,
23) 7.na jolllosc zbion\\\' bibliolcki dOIYCZllcych nauc/.anych przcz siebic pl-/.eelllliOlO\\.
24) pclni enic cJyzuni\y na kOI") lar/:lch - zgoeln ie 7 harillonogralllcm e1\'zur6\\·.
'\allczI'cicl ponosi pcJm! O"pt)\\ icdzialnosc 1:1 bClpieczclisl\\O lIczni'lII POdC7:lS
pclnionych d\,7l1r(\\\·.
:!5) \\ l ~l~l'j\\"(· Pll)\\-;ld/L'nic P()j.lhl;~i(!cc:i \\ jt.'gll gl':-;lii UnkUlllL'nt:lcji d/illalrlDSri
jlC(\;lgogicLIlCj.

2h)

ll;'lllC/ycicllll~1 pra\\'o PO\\ i~ldOl11ic ul'znd)\\, L co n~~iJllnic:i 1~ godnio\\ym

\ \ :- pr/cdzl'1l iCIll () l('rlllinic spr;1\ ,-. . l/i'l!l()\\ nl1l~i llluj'lC)ch pan j~. m;:nl'riaJ U I

\\

i~'CL:i

niz lr/cchjecinnslck kkcljll\·ch. I'crlll in pi<IIl()\\ancgn spr'''\'dzianu zapisujc \\.
dLic nn ib IckcyjnYIll.
27) \\

Ciqgll

dnia

Ill O/.C

odbyc

si~

1:'lko .i~'dcl1 spr:l\\'d/.ian a \V ci ~lgLl tygodni;J

ni~

wi,ccj ni z lrz)'.
28) lekcje pO\\16rzcnio\\'c obejlllujqcc cal)' dzialmalcrialu polqczone z odp\'l\,\\,'lIlielll
uczni6w Z lego materialu trakto\vanc Sq na row ili zc sprawdzianam i
IVymic nionymi IV pkt. 26,
29) naucz),cicl Illa obowiqzek pocl'lnia i omowicnia rezul lalow sprawcizianu \\.
lerminic e1woeh lygodni od dnia jcgo przcprowadzenia,
30) niczapowiedziana karlko\\'ka obejmujqca malerial z poprzedn icj lekeji mo;ic
lrwac oel 15 e10 20 minut.
~3

I. Na uczyeicl Illa prawo :

I)

elceyelowan ia w sprawie eloboru programDw, meloel, form organizacyjnycll
i sroelkow dyelaklycznl'ch \\' n<lllczaniu swego przcdm iolu Ilib blokll
przeclmiutowego.

2)
3)

4)
5)
0)
7)
tl)

deeycIo\\'ania 0 lresc i prograillu kola zai nlcrcsoIV31i lub zcspolu. klory prowadzi.
opraco\\'an ia programll autorskil:go. dostosow<lncgo do mozliwosci tlczni()\\'
i szkoly.
\\yboru podr~cznikn dopuszczoncgo do uzvlku szkol nego.
cIcc),cio",ania 0 occnie biez,!cej. sr6drocznej i kOlicolI'oroclJlej pOSI~pU s\\'oich
lIczni6w.
w ni oskowan ia \V spra\\'ic nagr6d . \\'yroznicll i kar ucznio\\".
ubicgnnic s i~ n kole,inc stopnic c!\\'anSlI z3woclo\\'cgo.

korzysl<lnic z POlllOCY naucZI'ci cia - opiekuna ( n-Ie z mahm slaZem ).

§4

1. Nauczyc iele prowadZ<J.cy zaj~ci a w danym oddziale tworz'! zespol odclzialowy,
a nauczyciele danego przcdmiolu cclukacyjnego lub nauczycielc grupy przedmiolow
pok re\.m ych mog'l tworzyc zcspol przeclm iolowy.
2. Praq poszczego lnych zcspol ow. 0 klolych mowa w USt. I ki cruje. powolany przez
Dyrcklora za \w. iosek zespolu. przcwodnicz'lcy zcspolu.
3. eck i zacian ia 7.espol u zadaniowo - problemo\vego obejmuj'l \\' szczcgolnosci:

J) zorgani zo\\"an ie wspolpracy nauczyc ieli ci la uSlalcnia szkolncgo zestawu
pJ'ogramow nallczania, uzgadn iania sposohow rcal izacji Lyeh programow oraz
korclo\Vc.nia lrcsc i nallczania.

2) \\ spolnc opracowanic szC/.egolowych kryleriow ocen i<J nia uczn i(\w oraZ sposobow
b ;l d~l ni a

wvniJ..:(l\v

!l a ll cL~m i<-t .

:, ) orFani/l )\\'<111 ic \\'e\\ 11ql rl:~/J,ul ego dnsl,. \)Jl~! !cnia

I.a\\ nll, 1\\ L'g()
el la n;tucz~·ciL'ii.
~ } \\ sJ1(·)ld/i ;llani\.~ \ Y Ol"g;'111 izo\\ Hni ([ praco\\ ni pr/:t:dm inlll\ \ ~ <..' h.

or~v.

dOr,ld/{ \\ ,1

J11L'lndyC7 !1I.~g()

~)

\\sp6lnc t1pini()wanic PI"L\'golowanych \\ Szi;ok lull pl opnnmvanycll do rc,dizaqi
\\"Szkolc inno\\"acyjn)ch i cksper)'llIc llI,dn\'ch pIOg:r<IIl]t)\\ n'lllczani, ..

l. Naucz)'c iele i roclzice wspolclzialaj ,! zc sobq \V 7aKresic nauczan ia. \\)'chowani a
i pro lilaklyki.
2. Nauczyc ieluwzgli;dni a prawo rodzicow clo :
I) znajolllosc i zadall i zallli crzcll dydakl)'cZn\"ch. wychowawczych

i opiekullczych w klasic i szkole.
2) 7.najolllosci przcpi sow dOlyczqcych oceniania. klasyfikowania i promowania
ucz ni 6w Ofaz przcprowadzania egzalllinow,

3) uzyskania rzelelnej inforlll ac ji na lemal swcgo clziecka, jcgo pOSI<;'POW w nauce
i zachowa niu,
-+) uzyskiwania inJ"ol111acji i poracl w spra\\ ach wyc ho\\'unia i dalszcgo kS7lalccni a
(izieci.

I. Naucz\'cici odpo\\"iac!J sluzbo\\"l) przcd clyreK lon:m sZKoly i organcll1 pro\\"acl z'lcym i
naclzoruj 'lc vll1 sZKo l ~ za:
I) poziolll \Vyni kow cl yclakl yczno - \V)'cho\\"<Jwczych ze s\Vojego przecl ll1i olu
\\" klasach i zcspolach siosowni e do rea li /O\\"uncgo programu i \\ arun ko\\".
\\'jakich elziah
2 ) hczpieCicl1SI\\ O pO\vicl-zo nyc h Il1U uczni6\\".
3) \\-arSZlal prac\'. urzqcl zc nia. sprz,1 i pomoce clycJakl\·czne. K10rc zoslaly Il1U
przydz iclone.

I. Nauczycicl odpo\\"i ada sluzbo\\"o pl2cd dyrcKl orclll szkol y (c \"\vilni e lub b rni c) za:
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1) nieprzestrzeganie procedury post,powania po zaistnieniu vvypadku uczniowskiego lub
na wypadek pozaru,
2) strat, lub zniszczenie elelllent6w lllaj'ltku szkoly, wynikaj'lce z nieporZ<1dku, braku
nadzoru, zabezpieczenia,
3) tragiczne SkUlki wynikajqce z braku nadzoru nad bezpieczel1stwelll uczni6w na
zaj,ciach szkolnych. pozaszkolnych. podczas dyzur6w.
§S
J.

Karam i dyscyplinarJ1\llli dla nauczycicl i sq:
1) nagana Z ostrzczcnicl11.
2) zwoln ienie z pracy,

3) zwoinicni c z prac)' z zakazc lll przyjll1olV<ln ia ukaranego do pracy

\V

l.alVocizic

nauczycie]skiJll W okrcsie 3 lal od uka rania.
4) wydalcn; c z ;; !\\·'odu nauczyci clskiego .

. ).

i<ary nkrcslone \\ jllIllkc ic I i 1 Illug<.\ uler zalC!rc ili po lr/ech la1<1\.'I1 .
Odpi s orz('czeni a \\T,-lL L llz(lsad ni cni cill \\ l'lc/'<l s i~..> do .1 ki osobo \\": ell n:lllCI.: cieLL

4.

\V stoslIllku do

,

1)

l1,-lllCI :

cicL1 mogq

b:'c Z~1 ~WS() \\ '8 I1 C tcz k<l ry porz:1dko\\ c:

upolllnrcnr e.

2) nagana,

3) kara

picni~zll(l.

3S

Rozdzial3
Zakres dzialaii wychowawcy

1. Odd:cialem opicKu jc si~ nauc:cyc icl - wychowilwca .
2. Do obowi'lzkow \\ychmvawcy IV zakrcsic pmcy I. klas't (z uczniaI11 i) w cclu rca lizacji
zadllll nalczy :
I)

zorganiz()wanic i przcprowadzcn ic v.. ybo r6w do rady llcz n i o\Vski~.i klasy,

2)

rlano\\ anic. org:lniz()\\'anic i prow:lci/cnic pracy wycho\\'awClcj \\. klasic

~)

wsp()lnic z tlcLni:1I11i j ich J'lld/icami.
l!1i"\\',ti; u:ic i rnzw ijaniL tr:ld~l'.ii s/kn]l1:ch i k]{lso\\ yell .
org; Hl i/()\\ ;l!1ic \\:-.polnil' '1 lll'/ni;tIll i illljllL'l klasov, yell.

-l)

5)

()rgalli/t.)\\~1!lic

llilrad h!;lSO\\:ch oral :-.potkul l klas:l \\ cdu \\dr;tjalli~l lIc/,ni ..') \\
dzi:'li;1I 1l0sci . l.;:lP~V.l l;lJ lie L1e/lli (n\ I pn-l\ Ynd~l\ \ :-.1\\ 1..'111 S/ hdl 11: III
i h:laSO\\'Ylll ( rcgulamincm occniania. kl~lsyrjkac.i i i proJllowania. krytcri,lllli lIsl:d;llli;,

ell) salll()rl.~~Jncj

QeCIl Z jloszczeg61nych przedmi olC!\\ , occn Z z<lchowania: z regu l;Jmill(lmi

6)

sz kolnymi, uSlalanicl11 il11prcz ilp.),
zagospodarowanie i elbalosc wSlxilnic

I.

uczniaill i 0 pOl1lieszczenic klasy

i pow ierzonego tcrcnu:

7)

rozwijan ie aktywnosci uczniolV - przckszlalccnie klasy IV grup<;
samo\\}'cho\vania i sHmo l2qci nosc i pr/.)' pomocy atrakcyjnych cel o \v lub

projek16w,
uruchol11ienie syslcillu konlroli spolccl.ncj II· klasic (ocena i sal1loocena
wywi'tzYIVania si« uczniow z podjylych 7.aeiall na lerenie kJasy i szkoly).
9) konlrola i occna zachowania uczniow II' szkole i poza szkola,.
10) wylwarzani c w klasie all1losfCry wspolpracy. gOlowosci clo \\spoldzia lan ia.
lJ) a wi,c rozwijani a dClllokratycznej atl1los[crv w grupie.

8)

I. Ohowiqzk iel11 \\)'choIVawC)' jcst wykonyw3nic czynnosc i adlll ini slraC\jnych eiolyczqcych kl asy.
111.1 11.:

I)
~)

3)
4)

proI\'aeizen ie elzicnni ka Ickcyj ncgo i arkllszy oce n.
lIypi s\·mlllic swiadecl\\ szkol nych.
sPOl-I"lei7.<lnie zestall'icll statvstycznych dot\'cz'tcych klas)'.
wykonn,·an ic innych c7.yn nosc i adl1lini strac):jnych dotyCl.1C)ch klas)' zgodnic
z l.11-/l)dzenial1l i wlaeiz szkolnych. poicccnimni dyrcktora szkoly oraz uchwalal1li rath·
pedagogiczncj ,

5)
6)

stala kontrola wpiso\\· dokon\,wanych prl.Cz nauczyc iel i (tel11at\ kkc\jnc. ocen\.
kOl1lroie frekwenc ji na Ickcji ),
wydawan ie opini i 0 lIczniach ella dyrcktora s/loly. poraelni. sqci u. organow pol icji

7)

pro\\'adzcn ie korcspondc ncji z rndzicaill i (praw nYl11 i opiekllnal11i clz iccka),

0)

po inlon110\\'ani c z m ics i~c7,n YI11 w':'prl.c:clzen icl11 lIcznia or;]zj c~o rndzic6w

° przew idywa nych OCCll<Ich n i cclo~l:llcCZn\c h (srilu rocznych i kOllco\\orocznych) z
przccil1l ioto\\ . Fakt ten odnotowujc siC; w dzicnniku lekc\jn) J11 - rodz ic

potwierdza go podpisel11. W przypadku niestawienia si« rodzicow wychowawca
inforl11acj, wysyla dragq pocZlowq za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§3

I. W zakresie zadall opiekllllczych wychowawcajcst zobowi,!zany do :
I) ot3c;:ania indywidualnq op iekq wychowawczq kazdcgo zc swo ich wychowanko\\".
2) poznawanie osobo\vosci lIeznia , j ego zdolnosci i zainteresov.r311,
3) zapo/,nawan ie z warunkan1i zycia llcznia i jcgo St311(,111 zcln)\via,
-4) ro/\x) zllawania warunk 6\\' ZYCiCl i nauki llczniow s pr~l \\'ia i'-lc ych trudnosci
w rc a 1iz(! c,ii procesu cl yd;l k t yczllo -w-,'c!low(lwczego.
S) s t\\ ,- !L~,l1li <l UC/ lli o lll SZl'/ l·~,:l)!IlC.i np icki i PO!llocy \\ ~ l'ho \\~l\\l'/l'i . lllo:i li w()sci
udzi.:Jlu \\" r(\i 11:"Ch l.org (l)) i/O \ \ ' lll ) ch Il)l"Ill,lCh l(l,i\'(' l'!)/:llckc )jnych.
h) (irg;l1liz()\\,mia PO lll OC Y \\ \\yd) \ \ J1 : \\ dliu hrako\\ \\ \\j, ldl )Jnosci ;ll:h
pr() ~r; llll n \ \'y'ch llcl.n i ulll Il :1PUI : k(l.i'- tc ~ l1l Jl ;l ~jCzl'g/) l n('

1!"1Il1ll osc i \\ Jl~lUCe
(lIldy\\id ll;l!nc,i pom ocy llCZllinJl1 ze Ql nn y n;H!L'zyeieJi prLl'dllli ot6 \\,. POJ1l 0C

ko Ic:icl·1S k:i i Ip.) .
7)

dha ni c \) 7:!])L'wl1icni e do i y\ \' i:_l1l ia ll cznio!ll /. rodzi ll !,,)Ils iadaj ::\c ych s/.c l.c~ t) l nic
trudn c warul1ki mat cri aln e.

S)
9)

dbanic 0 rcalizacj, obo\\i<!zkll szkolnc~o, cZlII\"anic nad i"rckwencj,\ uczniow.
\\'spolc1ziniani[! z nauczyciel ami llC/.qC~ mi \\' jego klasie. uzgadniajetC 7. nimi
i koordynllj'lc ich dzialania wyehowa\\·cze \\·obec ogolll lIezniow klasy, a takZe
\\·obec tyeh , ktorym potrzcbna jest indnvidualna opi cka i P0l110C na terenic szkolv
(przepisy w sprawie zasad uelziclania ucz niom pomocy psychologiczncj i
pcelagog,iczncj ),
II"spolelzi,liania z nauczyciclami lIczqcll11i wjcgo klasie. Uzgaelnia z nimi
i koordynujc ich e1zialania wychowawczc \\obec ogolu uczniow. a takZe wobec tyeh
lIczn iow. ktorym z powoelu napotkanych trudnosci . niepowocizeli albo z racj i
szczegolnych uzdolnieli potrzcbne jest zape\\nienie inelvwiclualnej op iek i,
planowania rMnyeh Corm zycia zcspolowcgo. rozwij aj,!ey jednostki i integrlllqcy
zespol uczniowski ,
ustalania treSei i form zaj,c tel11atyczn\·ch na goclzinach wycho\\a\\·czych (plan
praey wycllo\vawcy klasowcgo) wedlllg zainte reso\\-all llc7niov,'.
\\spolpracolvac ze spccjalistal11i s\\"iadezqcI·mi kwalitiko\\an'l P0l110C IV
rozpozna\\'allill potrzcb i trudnosci. ta kze zdrowotn ~ ' ch oral. l.ainlercsowaJi i
szczegoln yeh zclolnosci lIczniow.

Ill)

11)

12)
13)

~4

I.

W zakresie \Vspolpracy z radzical11i \\"\"Cho\\a\\ca l11a obowiazek:
I) zorganiL:owania raci:;; kla:-;o\\'ej rociz ic()\\',
2) organizowania spotkmi z rodzic31lli \\. Celli inforlllo\\'ania iell 0 \\-yn ikach
i problel11ach \-\" lakresic kszta!ccnia i \\·,chomlil ia (n ie I11nicj niz 4 razy

IV Cl(!gu
-----sclllcstnr)-,- ---------3) \\'''lczania roci/ico\\' \\"pru gra11l0\\"C i nrgani/C1C)jnc ~ pra\\'y klasy ( ud zial
rodzicoy,l \V imprezach kl oso\\'ych i PO/llt1C \\' organi zo\\'(.IIlill tych imprcz ).
4) udzie!all ia J'OLificOJl1 p()r~iJ ulal\\ i,~i~1Cych roz\\-iqz.y\\'anic IXLCZ nich lrudnosci
\\"\\'ycho\\"allill \\'lasnych dzicci .
5) organizowania z dziecmi il11pra dla rodzico\\ ( spotkania przy herbatcc, Dl.iell
Matk i ilp.),

41)

6)
7)

8)
9)

prowadzenia pedagogizacji rodzic6w,
zapoznania rodzic6w z Wewnfttrzszko lnYI11 Systelllelll Oceniania, zestawel11
progralll6w obowiftzujftcych w danej klasie, SzkolnYIll Progralllem
WychowawczYIll, Progralllclll Profilaktyki,
opracowan ie planu wyc howawcy klasowego,
w)'c holVawca zo bowiqzallYjest poin fo nnolVac 0 przewidywanYIll ella uczn ia
okresowyl11 (rocznYI11) stopniu nicdostatecz nYI11 lub ni coel pow ieclnilll z
z<ichow<inia na Illi csiqc przccl posicdzen iclll kla syfikacyjnYI11 Rady Pcelagogiczncj :
llczni a - ustni e, - rodzic6w ucznia w formie pi ~cm n cgo
zaw iadollli cn ia.

JO) na pi scll1n ym zalViaeloll1i cn iu do rodzico\\' 1I1llieszcza s i ~

nas t~puj'lcc ini()J"[11acje:
i nazlVisko ucznia. przcdl11iot z kt6rego przew iclvwanajes t occna
nicdw;tateczna . lull nicodpolVicdnia oecna z zacllowan ia. poclpis nallcz\ci cla
przcdll1iotu. podpi s \\ycho\Y<i\\'cy kl <isl'. poelpis dyrektora szkoly
illl i ~

II) pot\\'icrdzone pr/c / Jodzic()\\' pismo \vy('hOW~I\\ '(,(l kl <:!s y JllLcchnwlljc \\' <...wnj e.i

ci( )"ume nlacj i.

\~i \cl1tl\\ ' a\\'ca

I)

kla", Illa P''' W(l do :

\\~p()ldccydo\\:ll1j<l 7. samorzqdclll kla sy. I . rod/icami llczni6\\ 0 prngr<lllli ('

i j11'lJ1ic elzi;lI;lIi \\'\ ChOlya\\'C7\ ch na rok ,z/;oln\' Iub elluz,z\ okre"
2)

lJzy~kall ia

pornocy J11CrylorycLllcj i psych() ]ogiczJ1 o-pcd;lgogicznej w s\vci prete),

\\,\,cho\\'awczcj oel J))'rcktora Szko ly i innych inst \'tucji \\'Spo111;lgajqc\ch s/ k ol~
ora! nauczyci ela. oj1 ick una (w przl'padk u wl'c hO\\'a\\'cy ze stazc 111 pracy do 3 Int).
3)

llsta lania ocen y z zac howa ni a swoich wyc howank6w - szczeg6Jowc kryteria

4)

oce n),. tryb i zasady j ej ustalania oraz trl'b oel wolawczy okresla Wcwnqtrzszko lny
SystC111 Oceniania,
rcprczcntow<lnia klasy na pos iedzen iach raely pcclagogicz ncj,

Dla zapcIVn ienia ciqglosc i skutecznosci pracl' wl'chowawczej wskazane jest ab y
wycho\\"l\\'ca prowad zil sw6j odel zial przez call' ctap ksztalccnia edll kacyjnego \\'szkol e.
2. Rod zice i uczniowie. IV wyj qtko\\'o uzasaelnionl'c h przl'paelkach. 1110g,! 111iee \\Vhw na
c1obor bqelz i:111inn,;, nallcz),c icla. kt6rc11111 Dl'rekt or powicrzyl zaclania wychoIVaIVcy,
3. I Jlli ana \\')'c hO\\'awcl' moze na,t,UJic \V przypaclku. gel):
1.

I) \\yrazil on na to zgocl<; lub sa111 zlozy l rczyg nDcj<;! tei fllnk cj i.
2) lcbr;1l1ie rod ziccl\\' uC/,nill\\' klas\. w ktorcj \\'\'ChO\\'3\\SI\\'O j1clni. zg losi tak i
\\'niosck ·,\i~k sl.Osci'1 % glos6\\' obecnych ( przy obccnosc i na zchranill rocizicow
rcpraentujqcyc h % il ose llczn i6\\' ).
3) ostatcczml c1ecl';:j<; \\' przy padku z111 ian wycho\\'a\\'cl' POciCj111UjC J)yrcktor po
zas i ~gni~c i Ll opinii Rncly Pedagogiczn ej.
4) \\arllnkie111 przccil o;'-cn ia sprawl' Racl zie I'celagog ic znci po , pclnicniu pkt. :J i pkt. 2
jest pi scl1lne sfor111l1lowanie Zal7.utO\\' przcz rodzic6\\ ora! podpisani e ich przcz
osoby cloll1agajqce si~ zmiany.
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Dzial V
Uczniowie
Rozdziall
Zasady przyjmowania lIczni6w do Szkoly oraz obowiltzek szkolny
j

I.

1

Rc knlT;lc.ii uczni()\\ do S;ko ly d oko !1l~i e si\ I.gndnic 7 prZCp iSallli

\V

spr(l\v ic \\,~lnlJlk{')\\ '

pry::illlo\\<Jn ia lIc/ nil)\\- du SzLC) !.
N[lUk " \\ SI.I-;olcjcst obO\\'iq7kc"';J ,
.\.

Oho\\ iq/l'k sz\-:o in) d7 ieck(! nvpoc7yn,j ~it; 7 l'0c;<!Ih: il'll1 roLL! ~zlolncgo \\ I: III roLl!
kalclldar;:o\v) 111 . \\ - ktl')r~"lll kO] 'lC7) 0nn (J I~lt ur:lJ 11'..,\;.1 do uLolic/cnia gi11lIl;V.i lllll niL'
tllLIZL~i .i cdnak niJ. ell) llko !ll'Zcn i~l 1X roku Z) cia .

4, /api'll dziecka do I-;I; IS\ P;,Tws7Cj s/kol\ 11(\d,til\\o\\'c j dokollllje si\'

I , WCZIl \ 111

wy·pr;:eclzcn icJ1l.
J,

Do Szl-;oly przyjll1uje si, :

I) z urz,dL' "dzieci zall1ieszkale W obwodzic tej szkoly,
2) na pisell1nq prosb, rodzieow ( pralVnych opickullow) clzieci zall1ieszkale poza
obwoclell1 Szkoly. jesli w clanei klasic s,[lVoine micjsca,
3) przyj.;:eie clo Szkoly dziecka spozajej ob\\'odu szkoillego wYll1aga zalViacloll1icnia
Dyrektora Szkoly, w ktorej obwoclzie dziccl-;o mieszka,
2, Do klasy programolVo wyzszej w Szkole przyjllluje si, ueznia na podslalVie:
1) swiadectwa ukOliczenia klasy nizszcj \\' Szkole publicZllcj lub niepubliczncj 0
uprawnicniach Szkoly publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen
wydanego przez Szkol" z ktorcj uczeli oclszedl.
2) pozyt}"I~lych wynikow eg7ami no\\ klas\iibc\jnych \\g We\\l1ql!zszkolnego
Systemu Ocen iania:
I)

w

pr/,ypaclhl pl"zyjmo\\'an ia clo Szkoh ue/nia, I-;lory \\ypelnia

obowiqzck szkolny poza ;:.;zkol q.

2)

\\' plzypadku uhiegania si, 0 plzyj,cie clo "asy \\\"zs/cj , niz to

wy nika Z ost(ltlliego s\\-iadcct\\-a szkolnego lIczn ia.
3) s\yiadeClwa (z3swiadczenia ) \Vydancgo przez S zkol~ za granic'l i ostatnicgo

5wiaelect\\a szkolnego wydancgo \\' Polsce po ustaleniu odpo\\icdnicj "asy na
podstaw ie sumy lal nauki szkolncj ucznia,
3. EgL(lm iny klasyfikacyjne

0

ktorych mown \\- liSt. 6 pkt. 2 przeprowadza si~

z obO\\'iqzko\\}'ch zaj,c cclukacyjnych uj , tlch \\ szkoln \"\l1 planie nauczania ella klnsy
programo\\o ni:(,zej oel klas)' clo I-;torcj uczeli przechocizi , Z \" ,iqtkicm za jec eclukacyjnych z
tech oj k i. pl;l~t Yhl,J 11 Ul.~~~LJY.YC hQ\ \ 'aD iaJi:{~ 'CZIl Cgo .

4, R6:inicc programO\\c I.aj,c eclukae\:in\eh realizO\\all\ ch \\' klasic, do klorcj uczc li
przcchodzi, Sq uZllpeinione na warunkach ustaloll\ch pl7C? nauczycicli IXO\yactzae\ch
dane I~~i\,cia.
S, .Ie;>cl i \\ klasie , clo kt()rej uc/eli prlcehodzi, naucza si, jal-;o plz cdmiotu olx)\\ ia/ko\\ ego
j,z\!-;a obeego innego nizj,zyk obcy, kt(Jrcgo uezeli uez\1 si, \\ poplzedniej sl.l-;ole, uczen
moZe:

.'
1) uczyc si« danego j«zyka wyrownujqc we wlasnym zakresie brak programowe do
kOlica roku szkoillego albo
wlasllym
zak resie
nauk<; j~zyka
obcego,
kt6rego
uezyl
s i~ w poprzecln iej szkole,
6, Dla ucznia. ktory kOlltynuuje we wlasn)'111 zakrcsie nauk<; j~zyka obcego jako przeclmiotll
obowi'lzkowego, przeprow3c1za si~ egz3min kl asyfi kac)'jny wcdlllg zasacl okrcslonych WSO.
7, W przypaclkach uzasacinionych waz.nymi prz)'cz)' n<lmi obowiqzck szko lllY dziccka moze
bye odroczollY. nie cllllzej jecinak Ilizjeclen rok.

2) kontYlluowac

~.

we

1) w przypaclku dzieci zakwal ifik owallych clo ksztalcellia spccjalncgo w)'chow<l ni em
przcdszkoln),1l1 mOLc bye objc;te c1ziccko po\\'yiej G lat. nie c1ll1icj .jcdn'lk niL do kOliea
roku szkolncgo II' t)'111 roku kalencl,lrzo wYlll . IV kt on'l1l dzieeko lIkOliczylo 10 i:tt.
!)CCY7.i~ \\ ' spr<l\\'ie odmc7c Ilia obo\\'i~tzku ~z~u!Jlcgo podcjlllujc d:Tcklor ~/.kl)J: . \\ k\()rcj

nh\\'odzil' dzicckn !lljc~zk(l.

il(i

\\'Jljosek rodzic6w 11111 npickull{)\\ Pl) l: l' I~' ~llit.,.'ci Ll opin ii PoraLini

p~ ~'c holl) gi CZllO - Pedagogi C7IlC,i.

lJ . "\\\ \\Jl iosck rodziu1\\' I): rL'klor SzkoJ:-- 1ll0/l' /c/\\\)lic na spc!ni,]llil' ()hu\\j ~l/.ku s/kolnegn

PO!.;I SI.I-;ol". Dziecko spelniaj ,!cc obowi'FCk \\ tej i(lrm ie 11107.e otrl.\m;\('

s\\ iCldcct\\n

ui.OIiC!.enia Szi.ol\ I'Odst;IIVOWCj na poclstawi c cg/aminl)\\, k1asyfibcyjnych przcprolV"d/o nych
przcz Sl.kol,. I-;tarcj dyrc ktor udzielil zwolnicnia na tak'1illnlH; obowiWKU sl.I-;olncgo.
10. \Jczc!i wybitnic uzdolnion), moze skOliczyc S7k ol~ \\ czasie krotszym niz 6 lat (dwie klasy IV
ciqgu roku) .

11. Wniosek () sk r()coll ), czas nauki skladajq rod/ice (opiekunowie) ucznia. nie pMn iej ni z do
15 sierpnia kazdego roku szkolncgo poprzedzaj'1cego rok szkolny.
realizowae indywidualny progralllnauczallia.

\I'

ktorym uczeli mialby

12. Uchwal~ ocinosnic skrocollego czasu nauki ueznia poclcjmuje Racl a l'edagogiczlla w ciqgu

14 dni od daly zlozenia wniosku przez roclzicow (opickuIlOW), pozytyw'nic zaop illiowallego
przez Poradni, Psyc hol ogiczno-Pedagogiczn'1.
13. Dyrektor szl-;olv sprawuj e kontrol, oraz proll'adzi clVidellcj~ spclniania obowiqzl-;u
szkoillego przcz dzicci zamicszkujqce w obwoclzic tcj Szl-;oly.
14,Nicspelnienie obowi,!zhl szkolncgo przez ucznio\\ uregulowalle jest odn;bn)'mi przepisami.
15, \V szko le zorg2nizow3nc jest wycho\\'anic przedszl-;olne (oddzial I.cro",y), Dziec l-;o ma
11loz1i\\"osc osi(lgni~ci<1 "dojrzalosci szkolnej",
Ifl, Do oddz ialu zcroll'cgo IV pierwszej kolcjnosci po\\'il1ll\' bye prz)jl11o\\anc dzieci 6-letn ie.
17, W oddz iale zermvym liczba dzieci ni e po\\'inna przekroczye 25 os6b,
Ie;. W czasie zaj,c dzicci S'l pod eiqgl q opicl-;q nauczyciela,
I,). DI.,ieci Sq przyprmvaclzane i odbieranc z oddl.ialu przez rodzicolV ( opicl-;umiw) lub
uprall'llionq przez nich - piscmnie- osob~ zapclI'lliaj'lcq dziccKu peine hczpiccl..Clistll'o.
rozpatrywanill sprall' sponlych dotycz'1cyeh ueznio\\ oraz ueznia,,' i nallcz),eieli powinna
---hyl:-7:JcIK(\-..-aJl(lllast<;pl~jqca hj-cT<lrch ire \\yd lU\\-a \ \ca---=----rrTIlKzycici-;--uyrckl0r .
2(). \\'
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Rozdzial2
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Opieka zdrowotna.
~1

I.

Szkola orgalliz,ujc i lIeiziela uczn iol11. ieh roelz icoll1 ora z nauezyci eloil1 P0l110C
ps yc ho I0 g i cz no -peelagogi cz na,
POIll OC psychologiczno -pcdagogicznu polega \\' s7.czeg6lnosci na :

I) diagnozo waniu srod owiska uczni6w.
2) rozpoznawaniu potencj alnych 1110zliwosei oraz inely,,'ieluainyc h potrzeb uezni a

3)
~)

:i)

h)
7)
3.

i 1II11o;;..Ii\\'i"niu ieh zaspoknjan ia.
ro zpozna\\ilnill prz\'C/\'n trllelnosc i w n'lllce i lliepo\\ oel7cll s7lol11\'ch .
wspicr{!11iu lIcl.llia z wyh i!n)'llli uzdoinicni(l!l1 i.
\\ 'S))il' ran iu 1l;HK7~l'i<.:'lj i rod/ic(')\\ \\ d/ial:1l1i~lCh \\yn')\\lll1.i:jc .'\(,:h ~/ : iJl:-;~
cduk~lC:.ill(, UCZlli~l i n)/\\ i,!z~'\\,~l!1ill pl()hkmo\\ \v)Thl)\\: J\\l'i': 'cll.
tll1l\Ji'li\\"i~InilJ ru/\\oju llJl1ieje,;tJlusci \\:c11~1\\'a\\czyc h rudl.icl.')\\ I n:lllcL:cicli.
p]"()\\ad7L'lliul'dukacji pro/dn)\\\)ll1Lj i prnlllucj i /dro\\id \\~r(ld lIc/llio\\.
llaucz)'cicl i i roelzic6w,

Z'ld;Jll ia. 0 kl(l!":'ch !ll o\\a \\ li St.

I)
2)
3)
4)
5)

:? s(!

rc~!li/,()\\·<)ll~ \\ ('

\\"sp(\!prac: /':

rocizi cal11i ,
nallczvc ;elal11i i inn)'llli praco wnikailli szko ly.

poraclniaJni psycho!ogiczno-pedagogicznymi,

inn)'llli szko lal11i.
pocimiotami cizia lajqcYl11i na rzecz rodziny i dzieci.
4. POlllOC psychologiczno-pedagogiczna jest orga ni zowa na w szkolc IV formi c:
I) zaj<;c elyclaktyczno-lV),cholVawczych dla llczni6w. kt6rzy l11ajq zn<lcznc opMni cni'l
\V ll zyskiwanill os i <1gni~c z zakresll ok rcslonych zaj~c cdllkacyjn)'ch okreslo nych
w poelstawie ,
2) zaj,c specjalistycznych: korckcyjllo-kol11pe nsacyj llych cila ll CZll iow ze
spCCyfiCZllYl11i trllei llosciami W llCZClliu siC; lllliemozli\\'iajqcym i llzyskallic
osiqgni,c \\'ynikaj'lcych z poelstawy programowej. logoped yczll )'ch dla llCZll i61V
z za bll rzen iallli mow)'. kt()re powoduj'l za kl6cellia k0I1111nikacj i j <;zyk owej oraz
lltrllciniaj'lllallk". socjoterapcutyczllych dla lI czll i6\\'
z elysfullkcjallli spo leczll )'l11 i.
3) zajc;c ps)'chocdllkacyjllych dla llCZlliow i rodzic6w.
~) porad ella uczni6w, konsultacji, porael ella rodz i c6w,
5) Szkola /llpe\\nia opiekc; lICZniOlll rozpoczynaj'lc)'111 \\ nic.j nallk~,
Opick<; za pc\\'lliajq nallczyciclc. l1J'aco\\ llic\' Szkoly ora;: sta rsi llcznio\\'ic.
6) ucznio\\'ic elojezelzajqcy korzystajq!. opicki swietlicy J'llllkcjonuj'lcej w wVl11iar!.c
goel zin lIstalon),ch przel, organ prowad zqcy Szk oi<; ,
7) P0l110C uczn iol11 wyb it ni c zelolnYl11 j est realizowa na poprzez inciywidua i llc
prz\'gotGI\'Clnic do konkurs()\\'. ro zszerzallic tresci progralllo\V)'eh. lIdost<;pnieni c
pclni c j szyc h zr6d el \Viedz)'.
S) lIcznio\\'ic z elcli cytallli r07wojo\\'Yl11i st\\ icrd zo nvl11i pr;:eZ poraelni~
p:-:.ych(l!0g!GL!10-pcdagogic7.n;1 p0\,,·inni k('r:-:: ' Sl~-: 7 !\~:;'!1ych !0rm l"'0 m0CY
ps ye h() log i cz no-peel agogi cz Jl ej.

-l~

9) Szkola prol11 l1 je zdrowie w fo rl11ach okreslonych w progral11ie wychowawczYI11
szkoly.
lO) OpiekQIckarskq i piel~gn i a rs ka Ilad lIczll ial11i sprawlIjq pracown icy SlllZby zdrowia
na zasaclach okreslonych odrQbnYl11i przepisallli.
J 1) Wszyscv llCzlliowie objyci Sq llbczpieczcllielll zdrO\\OlnYIll.

Rozdzial3
Prawa i obowi~zki ucznia
§I
UCZCI'J l11a prawo clo :
I. Wl asc iwi e Lorganizo\Vanego procesli eclllkaeji. zgoclnie Z zasaclal11i hi gieny pracy
11l11yslowej,
2, Przejawian ia w lasncj aktywnosc i IV zclobylVanili \\'ieclzy i ullli ej,tn ose i przy
\\'\'korz\'5t\ \\'an iu \\sz\stk ieh llloz li\\'osc i szk "I \' ,
J

:1.
-I.
~.
h.

7,

S,
Y.
J(I.

II.

12.

13.
14,
15,
l (i,

17.
Ik.

I'),

211.
2 1,
22.

2.\

2~,

•

•

Przcd~ l a\\" i t'llia

•

•

\\ \'cho\\'a ncv kla'i\ . d\Tc"10 ru\\ i ~/koh i inn, 111 n:Illc7\"c icl ol11 :-.\\"( )ich
l'J"oblcnH:1\\ Or81. ll/yskmi (J od n iell P()1ll0C~. ( )( IPO\\ it?dzi. \\':--'.i llsn iL' ll.
Posz:'!Il()\l·:ania gOdJlll~ci \\l:1~ llL.i \\ :--pr:1\\;lch \ 1', { )hi~I:l'h. rnd/inn:-."ch. kok/L'll . . kich.
i~,l'/Ji\\ l. !I n. podmiol( '\\ l~g() 11':-11..:1(\\\ ;lIli~1 \\ pl~ l l.·C~j(' d:-d;J~t:c/no \\: l'!1I.J\\ :1\\ CI: Ill.
Opicki \\\Ch,'\\';I\\CLcj i \\a rllnk,'I\\ POb\tll \\ :,/k"k lapc\\lliaj'1l"cil be/pico"li,t\\".
()Lhn)]1 ~ pried \\;-::/clki mi !()J"man- j pr/l'llh 'C: rl/:C/l1Lj h<!(j. p:-.:chil'/ IlL.i nr~ll ()Ch r() 1~'
i P()~/<llH)\\anic ,icgn godnosci .
, 1~1\\'n('g) \\~Tazania opinii dot }'CI'AC} ell /.: cia S/kol) " nic !110i,~' lO .iLdll~l k U\\ LJCI'~1C
nicz:.iej god nosci o s()bi s t~i"
Lnpozn<1nia si<; z WSO i przcdll1iotowYl11i krYiLTiall1i oc~niania.
L najol11osc i celow lekcji oraz swo ich zaclali,
Poznania prograll111 nau czania na dany rok cli;, swoj ej klasy ,
Z najomosci programu \Vychow~l\vczego i program()\\- profilakl yki.
Przynnleznosc i clo w)'brancj organi zacji dzial:ljqce j na tcrcnie szkol y i \\vl)'wan ie na
zyci c szkoly przez dzialalnosc samorzqclo",q.
Rcpreze nto \\'ani a szkoly \V ko nkllrsac h, przegl;lclnch . zawoclach i inn vch il11prczach
zgodni e ze swoim i mozli\vosc iami i Llmi c.i~ tnosc iami.
Bczpiccznych i hi gienicznych warullk6w n811ki i rekreacji ,
Do odpocz\'nkll w przcrwach m i ~cl zylc k c):inych.
Branin llclzialu w wycicczkac h. bi\\'a kach,
Na ok rcs prze rw swiqtecznych i Ic rii ni e zadajc sit; prac dO l11o\\'ych (wyjqtck to
naclrobieni e za leglosci Illb brak o\\' I,
D la llCLnin. ktory w roe il cia szko ly po cllll;i.5l.cj (c!\n!l\goci niowcjJ ll spraw icd li w ionej
nicobec nosci nalluycieie poszczcgo lnych prl.l'llilliatow llstalajq indywicillainv tryb
od robicni a zaleglosc i.
Opieki socjalncj n3 zasadac h okreslonych odl\'hn\,llli przcp isal11i,
Jawncj przcprowaclzonej na biczqco occ ny SWl'go stan\ \\iedz)' i llmi c j, tnose i,
7.achowanie w szkole i poza ni;l occnia s i~ ocll\' bni e.
Egzalll inli sprawdzajqcego i klasy fik acrjncgo IIa zasadac h okrcslonych oclr<; bnymi
prZCrI S;UnI ,
Powi aciomi en ia z wyprzcdzcllicl11 0 tcrmin ic i 1.; l kre~ie pisCJ11llych sp rawdzia ll6\V
\\'iadol11osc i. \V ciqgu dnia moze odbyc s i ~ tylko jeden sprawdzian. a w c i ~lgu t:'godn ia
!li e \\"it.;cc.i nil. lrzy.
M0z..J~-\\:Q~G----G(i \\:.oJania---s ! \' (,d-occny !1ict.1 dp(H.\.i'-.'chiC'.i z z-2c.:-ho\v~lIljn -\-\' przypadku
lIzysKania pisemJ1cj infol"macji oel \\:.'cllo\\-awc )' ni:l miesi'lc przecl zaKol1C Z-cni ctll r0ku
szkolncgo ,
Ucznio\\ie klas czwart\'ch lllajq prel\\O do nkicsLI acbptaeyj llcgo trwaj'lccgo Il11icsiqc
(\\'i" ,CS iCli). podczas ktllrcgo ni c l11() g~1 otrzYI11"c ocell\' ni edosta tcc/ncj.
J

• • •

_

46

25 . Dodatkowej pOl11ocy udzie lonej przez naucz)'ciela zwlaszcza wtedy. gdy nie radzi
sob ie z opanow3nielll materialu i pOv\1ornego we wspolnie uzgodnion ym tennin ic
sprawdzen ia i oecny \Viedz)' ora7 umi ej~tnosci; ma tez prawo do pomocy ze stron),
kolegow .
2G. Korzyst3nia /. posrcdnictwa psychologiczno-pedagogiczncgo w raz ic potrzcby .
27 . Opiniowania planu wyehowawcy klasowego, regulaminu uczn iowsk icgo oraz
wnoszenia korekt.
28 . Korzystani,' z pOlllieszczcli szkolnyeh, sprz~tu . sroclkow dydaktyczn\ch. ksi~gozbio ru
biblioteki poclc/as /.aj~c lekcyjn\ch i zaj<;{ pozalckeyjn\'ch pod nad/.orcm nauczyciela
odpowicdzialn cgo za lajccia.
:2'). j( 017.ysl ania / pomics7czc Il sZk'lln\eh. sprz,lll. srod l;(m cl\cLd';\\ CI!l\ch .
3(). Noszc lli a do\\'olncpo qro.iu . j l'd nak \V k()l()r~l c h slon o\\, (!Jlych (/ \V~kll!CLC Jl ieJ1l
l'k"'lr~1 \ \ ag<lJ}':.i i. \' : /:-\\ ~lj ~l( : ch ()/(k~b i m,lk i.i ;lill. mal()\\ ani,) \\ 1()~ l'1\\ j p<.l/lloL ci). ;1
lakzc Jl osz('ni~l slrnju sz"o ) n(:' ~ () pndc/a:-: llrOC/)Sll)Sc i :--I .h oln: ch .
? I . S\\obocl y \\-: rai.811 '1 !1l:'s li i przc ko!lnll \\ sl.c/ egl')] no sc i dotYC Z::-lC : ch i:Tia s7 ],; DI:'.
\": ZI1(]\\ 3ncj religii . jcsli !lie narusza Ulla do bra innych os6b.
12 . Spra\\·jeC\li\\L'.i i o b ie kl Y \\ ' l : ~~i OCcll:' ora l llsw] onych spo sobo\\ kOlltrnli pos t~ P() \\ \\.
Il<lUCC.

Uczcli ma obowigzek:

1. Przestrzegania IJostallovviel1 zawartych \\. statLicie szkoly i rcguiamin ie uczniowskim .
2. ZaehO\\'an ia si, IV kazc!ej sytuacji \\ sposob godny ucznia .
3. Wykorzystyw ania w pelni czasu przeznaczoncgo na n auk~ . rzetelnej pracv !lad
ro zszcrzan iclll swej w icdzy i Ull1icj,lnosc i, systelllatyczncgo przygotowvwania si, do
zaj<;c szkoln ych . uczestnictwa \V wybranych przez siebie zaj ,c iach pozalckcyjnyc h
i pozaszko lnych.
4. Systematycznego uc zcll ia s i~. roz\\'ijallia swo ich 7a interesO\\·a!1 . zelolnosci .
5. Godnc go. kultura lnego zacho\\ania si, w Szkolc i poza ni;l. dbania 0 pi ,kno mowy
o jczystej .
G. Oehrony przyrociy i opicki nad z\\·ierz<; la111i.
7. OkazY\\ 'ania szacunku nauczyciclol11. pracO\\I1ikol11 Szkoly. podporzqdkO\\ ania si<;
z~lkccnio1l1 i zarzev..izeniom Dyrcktora Szkoly . ll<.lllczycieli or,:lZ llstalenio1ll Rady
Sal11orz<\du Ucznio\\'sk icgo.
B. Przcstrzegania zas3d \\'sp6 Izycia llcl.niowskiego. a szczcgolnic:
2)
przeci\\stawicnic s i, przcja\\'Om brutalnosc i i wulgarnosci.
3) okazy\\J.llie szacunku cioroslym i kolegol11.
4)
szano\\ an ic poglqdow i przekonaJi innych ludzi.
S)
POsz3!lo\\'anie wo ln osc i i godnosci osobislcj drug iego czlo\\·ieka.
(,) zachcl\\ania w tajclllnicy korcsponcicncji i ciyskusji \V sprawac h osob istych,
- - - -I"'l0\\ il~7{1!~ych- \v-zall!a'1~il1-;--chyha :i.Q--szkodzi·! Ghy-.to og610\~i -~~!~""\ :/.yciu i zdro\-viu PO\\·lcrza.!i:lccgo .
9. Dbnni a () bopi~cze(lslwo i zc! ro\\'ie wlasnc cmll. s\\'o ich kolego\\' - lIczcli nie pali l)'toni ll.
nie u;'\wa narkol),k,)\\ i sroc!k,)\\ odurzajqcych, !lie p i.j c alkoholu . Jes t ezysly
i schludJl)'.
10. Powiadamiania nallczyc ie li , prac()\"nikow szko ly lub dyreklora 0 S\lllacjach
z8grazaje!cyc h zyciu !ub zd ro wiu.

--

,,[7

s i ~ 0 mi eni e szkoly i j ej estetyczny wygIqd , dbania 0 utrzymanie czystosci
i porz<tdku na tcreni e szkoly (zmi en ia obuwie).
12. Naprawiani a szk6d wyrz<tdzonych przez siebic.
13. Uczniom 1110gq bye przyznane nagrody Iub udzie lone ka ry zgodnie ze statutem szko ly .
14. Kazdy uczeli ma o bowi'lze k ko rzystac z szatni nie dluzej niz wymaga tego zmi ana
odziezy i obuwia.
15. Uczn iowie nie mog'l opuszczae terenu szkoly podezas przerw.
IG. 7woln ienie z Iekeji moze nast<tPic wylqcznie na pisenma lub osobist<i prosb<; rodzic6w.
17. Uczeli ma obowiqzck pisemnego uspr~lwicdliwienia sIVojej nieobecnosci ( zwolnicn ie
lekarski e lub zwolnienie podp isanc przcz rodzica, ewcntllalnie opickuna) .
IN. \V Szko le Pocistawowcj IV Mystkollic obo\\·iqzujc noszenie mllndurkll szkol nego - koszlili
dJ.insowcj.

11. Troszczenia

c

-lK

Rozdzial4
Nagrody i kary
~I

1.

Ucznia
I)
2)
3)
4)
5)

2.

Za rzetelne. slllllicnnc wy \\'iqzy\\'ani c ~i~ Z oho\\ i0Zkow lie/ilia. \\/(11"0 \\"(1 pr/yk!adn ~l
pnq,l\\\, (W(1? \\:- hi tnc osi,1gn i\'cia \\' naucc uC/ul lllOZC Oi17:'1l1,] C Il(\ grod~' \\" pust~lci :

rn07,e nagrodzic za :
w)'bitl1c lls iqgni,c ia IV nauec,
osiagni<;:cia sportowe.
osi4gnj~cia \ -\1 konkursach.
wzorowq posta "'"
I ,a c1ziclnosc i odwag<;:,

I) pnci!\\<ll:
2)

\\'~'l'hc)\\(]\\c:

\\ obcc calc.i

kl~t·.: .

]loch\\ ;-lly \\:('110\\ -£1\\(': ' Il1h f):Tckl(i r; 1 \\ n ht' c u C/lli( ')\\

.-:; ) jjqu p()ch\\' ~!lnl'gu

\v yCIJ O\Vd\\'Cy

luh Dyrd~lora do

S/l l)l:',

llh.lz iccl\\ .

-1)
))
6)
7)

c1 yplolllllllzmn ia od DyrcKlora,
[)(!grnd:"rzeczowej ocl wychowawcy lub Dyrektora.
odl1ololl;l!1ic na slI iadcclll ic s7kol l1\'lll,
pra\\';j rl'J1rczcntowania Szkoly na ZC\\ n,~lrz_
t)) nagrody rLcczowcj .

3. l tego samego 'vtulu mozna przyznac wi,cej nizjednq nagrod~.
4. Z \\llioskiem 0 p,-zyznanic nagrody 1110ze \vyst[UJic kazdy CZIOllCk spolccznosci szkolnej

z tym. ze \\'niosck taki nie 111a charakteru wiqzqcego.

L Za nieprzcslrzeganie postano\\'ieli Statutu. a II' szczego lnosci uchybianie ObOlViqzkol11.
uczeli 1110ze otrzYl11ac nast"Jujqce kary:
I) upolllnien ic wychowawcy,
2) zawieszenie IV pclnicniu funkeji IV zcspole klasoIVYIll lub organizac ji dzialajqcej
na terenie 511011',
3) upoll1nic!lic lub nagana Dyreklora,
-+) zakaz reprezento\\-ania szkoly 11a zewn'ltrz.
5) 711\\'icszcnicm na czas oznaczony pra\\a do udzialu lI·e wszyslkich lub oKrcslonyeh
zaj,c iach prowadzonych II' system ie pozalekcyjnYIl1 oraz lI'ycieczkach,
z lIyjf\lkiellllych, podczas ktorych rcalizomllle Sq eiclllent)' obowiqzko\\ych zaj<;c
eclukacyi !lyell,
(,) za post,powanie \\y\\ierajqce nicwlasci\\,c \\plvw na kolegolV i kolezanKi uczcli
l11oi,e bye", czasie roku szkolnego przcniesiony do klasy rO\\!lOlcgl ej \\' swo jej
szkolc.
7) obn ize!l ie occny zachowania - do najnizszej \\lqcmic.
2.

/:1'J n' ''L''--3J.)~l_\..:an
~ 1' 1..': ' (i" J-'
n l,n,:.
l n i ~npu(LIIl-,I1\: hi(~nit1_Karv
.. --... .:
~
L _I )O\,\ · ;n.v'
''''' L' i"U,-c.
l _ (1t1pl:\\.'
.~.- ... . -.. , . ~. '-'"
'- l .... ........
~ . ·~~''
~.- • . _. ~ . _ .. ,'-.
•

. -- --.-,, -.-,, ~

o

""nU'1
,,,~,c.t

narus/aj<'lcy nietyh:alnosc i ~od n osc o~obistq ucznia.
nalozonej h:arze inlorl1llUc si y rodzicow \\ ciqgu tJ-;:cch dni.

bye
3.

nil'

S!OSOW3 nc \\' Spos(')h
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4. Od karl' Ilalozor,ej przez wl'chowawc~ przl'sluguje odwolanie do Dl'rektora. Odwolanie
moze wni esc rodzic w eiqgu 7 dni ad uzl'skania informacji , 0 kt6rej mowa II' ust. 3.
5. Dl'rcktor rozpatruje odll'olanic Ilajpozllicj II' ciqgu 7 dni od jego O1I7.Yll1ania.
Rozstrzygni~cic Dyrektora j est ostatceznc.
6. Od kar nakladanych przez Dyrektora przyslugujc wniosck 0 pOllowne rozpatr!.elli c
sprawl'.
7. Dl'rcKtor II' porozul11ieniu Z IIychowa\\,c q i przewodniczqcym Samorzqdu Ucznio\\'skiego.
a II' szczcglilnych przypadkach: IX)lIobn)'ltli przez siebie przeelstilwicielami Raely
Pcdngogiczn ej. rozpatrlljc od\\olani e w cic_W-lI 3 dni

7)

odd(llic od\\'olanic pudajtlc

;))

IJljc~c

tJ)

;:l \\'icsic. \\"arlln~()\\'( ).

j

postanawia :

pi~l..'111JlC llZlJS'ldnicnic.

k:m;.
\\'\

knn:lllic La!"\' .

~.

J)ecy'/j(; () la\\ il'SZl'lliu luh Inil'~il'llill kary Pt)de.lll wjc DyreklOr po lIzyskaniu
wyc 110\ \ ~l \ \'<.'} lub Sa mor £qd II Liczn io\ \ ~k ic go .
9. Oel decyzji paelj,tcj prZl'Z Dvrcktora Szkol\ odwolanic Ilic przysillgujc .

j1ni\'C I'Clli :}

;i3

!. \\1 przypaclku roz\\'iE\.z::lnia problern6w /\vi;:lzanych z narllszcniclll przez llcznia
obowiijzujijcych \\ szkole zasad podejmujc si, nast,puj"ce dzialania intcrwencyj ne:
J) rodzice ucznia Sij bczzll'iocznie zawiadallliani 0 kazdym przypadk u naru szenia
przez niego obowi'lzuj,!cl'ch \I ' szko le zasacl,
2) IV celu rozwiijzania zaistnialega problemu przeclstawiciel szkoly wl'znaczony
przez dyrektora usta la:
najblizsz\ temlin spotkania z ucznielll i jcgo rodzicall1 i.
[Jro\yadzi rOZ!1lo\v~ inlerwencyjnq Z llcznielll .
prol\'adzi rozm olV~ z rodzicam i, IV czasie kt6rej wsp6 1ni c ustalajq
dalsze dzialania wobcc dziccka, zasadl' wspolpracy mi,d zy
rocizicallli a szkol'l Or3!. (ewelltualnie) mozlill'osc uz),skani:1 pOlllocy
specjal istyczn cj .
uczCli II' obecllosci rodzicow pocip isuje kontrakt. II' kt6rYill
zoboll'iij/uje si, do przcstrzegania okrcslollych IV kontrakcic rcgul
z(lchowun ia:

nadz6r nad wypcln icnicll1 kontraktu przcz ucznia sprawuj'l rodzicc i
przcdstal\'iciel szko ly.
3) uczniowic potrzcbuj"c\ POl11ocy spccjalistyczncj Sq kicromllli do odpolI'icdni cj
plac6wki ,
4) brak \\"spo lprac y zc stron)" rodzic<')\,"oral. dalsze naruszanic rcgulal11inu szkoJy
j'L!f'/. LlC7ni0. pOLL oct l!j~l- k011 iecl.-!1oSC podjycia-in n: ·cJ~ przJ.;\vicil.-ia n:~c-h_pr;] \\:e 111

clzialali:
zastoso wanic okrcslonycb

,tatucie konsekll'encji clvsc\plinarnych. i:lcznic z
llczn ia do innej szkoly.
zgloszcnic sprall')' do sqdu.
l11oz lj\\ 'osci~l przcniesi~nia

I\'

5) w przypadku zagrozenia zdrowia ueznia szko!a zapewnia mu
medyeznq np. wezwani e pogotow ia,
6) po! ieja jest wzywana w przypad ku :

ni ezb~dnq opiek~

• gdy zaehowania uezni a zagrazajq bezpieczelist wu innyeh osob,
• zna!ezienie na tereni e szko!y ni elega lnych substaneji psyehoaktywnyeh,
• gdy istni eje podejrzenic. ze uczeli maze posiadac ni elegalnc substancje
psychoaktyw ne.

• kraciziezy lub wykroczcnia
7) \V klasie ueznia lub uczniow. ktorz)' dopuscili si, 1.!al11ani a obol\'iqzujqe)'ch
szkolc zasad. sq proll'adzonc dodmkollc zaj,cia proiilakt)'Cl.llC.
X) dzi::ll<ln ia illtcr\\Cr1l::.in c i

pr()lil~ I "t:(,i'n~ S~1 pr()\\ad70nC

II

przc z spccjalnic

przcszholon\,ch prClcO\\'nik(\\\' s/ko\\ .

5. \\ Jlr/:p;ldkll llzy~kania in!tHmac.ii. ic lie/ell
de 111 or:t1 ii';rcj i. l];IlI cz yc icJ

d()pu~cil ~i~ /;lCho\\ ',-lll ~\\·i~ldc/(tl..·:ch po\\inicll

pUll inic'n podjqc nastc; pujqce kroki:

przckazac lIzyskanq

inf()]"lllac.i~

w)'chowa\\'ea inrorr11ujc

0

\\:-cllo\\ 3\\ "Cy "las}, .

i'akcic d\Tcktora si'.ko ly.

wychowawca wz)'wa do 5zkol) rodzic(\II' (p ra wnych op ickllnoll)
ucznia i przekazuje il11 uzyskan'l inforl11 aej~. Przeprowadza
rozl110w<;: Z rod zical11 i oraz z uczn iel11 W ie h obecnose i. W przypadku
potwierdzcn ia iniorrnaeji. zobowiqzuje uez nia do zan icehania
negatywnego post,powania. rodzieow zas bezwzgl,dnie do
szczeg61nego nad zo ru nad dz ieckiel11 .
W tok u interwencji proiilaktyczncj mozc zaproponowac roclzicol11
skierowanie dz ieeb do specja li stvezne j plaeowki i lIdzia l II'
progral11ic tcrapelli ycz nym ,
j esli rocizice od l11all'ia j'l lI'sp6 lpracy Illb ni e stall'iajq s i ~ clo szkol y. a
nadal z wiarygoclnyeh :i.rode! naplywajq inforl11<1cj e 0 przejalVac h
del110rali zaeji ieh dz iecb. dyreklor s/loly piscl11nic pow iadal11ia 0
zaistnia lej sytllacji Sqd Rodz innv lub poii cj, (sp~cjali s t<; od sprall'
ni eieinich).
podobnic. II' SytllHCji gdy . szkola \\'ykorzysla \\'szystk ie dost<;pnc jej
!irodki odd z ial ),II'''li wyehowawczych (rozl11owa z roclz icall1i.
ostrzczcnic lIcz ni a. spotkanic z pedagogicm. psychologic m ifl }')' a ich

zasiosO\Qll1 ic ni c przynosi oczekill'anych rczll ltat611·. dyrcktor szkoly
___________ pOlliadal11ia .!:i'l,<lRorzinn\· IlIbpolicj ~. Dalsz ~pos t <;po\\ani,,-.kzy_
\V kOl11pct~ncji tyeh insiyillcji.
Ii. 1'l"Ocedury post<;powania llallczvci c li i metody lI's plJlprac\' s1.ko l z po li ciq II s)'t ll aejach
l'.agroi.~llia dzicc i i 1lllodziez.y przcSl~pczosciq i ciclllora li zac.i'l W szczcg6 1nosci l1l.lrkomani<'l·
al koholizl11cl1l i prostytllcjq szczego lowo okrcsla 111 0cill l Krajowcgo Prograll1L1 Zapobicg"ni a
"iicciostosolVanili Spo!eeznel11l1 i Przest ~ pe zosei wsrod Dzieci i Mlodz iczy przyj,ty przcz Radl'
51
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Ministr6w w dn iu 13 styczni a 2004r. oraz proced ury post'(powania w takich sprawach
wypracowane przez Rad, Pedagogiczn1(.
§4

'I. Dyrck tor moze wyst,!pic do Kuratora 0 przeni csien ie ucznia do innej szKo ly.
2. Kara. 0 ktorcj mowa II USt. I stosowanajest za s7.czego lne raz'!ce naruszc ni c przez ucz ni a
szkolnyc h obowiqzkow:
a) udowodnionc przez up rawn iony organ popc lnieni e przest,pSll1'<i.
b)uczestniczcn ic II zaj~c i ac h organ izolVanycil przez SZKol, IV stanic nic lr/.ciwym albo
pod 1I'j)lyllcm narkotykow lub innych srodkow oclurzajqcych,
c)zacho\\"<lllic st"lllo\Vi~lCC z(lgrozenic din inllych. chuiigmlslwo.
~s

I.

Pr/.cpi~ll pnp rzed nlJ<J(cgo . \\ CZ\~l'J

nil' siusujc

1.

~i~

dotYCI<lccj illfi.)rmo\Y;:lIl ia u lamiar/L' uk"llania lIC/IlIa.

\\ \\: p. ldhll llpomniL'!luciziclal1: eil \\ tr:'hic nm:"ci1mi aSill\\': 111.

Propo/)'cjc zmian do prm\' i obowi"1Zk6\\' uczni a mogq zg1nszac naucl.:-- cieie, rodzicc
i llczniowic.

2. I'roponowane zmiany w)'magaj'l akceptacj i Racly Pedagogiczne.i.
3. Do przcst rzegania prall' i oboIVi'lzk6w ucznia zobolVi'lzani sq zan'", 110 uC7.nioll ic .iak
i IKlucL),ciele.

Dzial VI
WewnqJrzszkolny System Oceniania
Rozdzial I
Przepisy ogolne
~I

1.

\\'c\\nql r/~/koln~ S::.;h..~111 Oc~nialll~: rl'~ldlf.il'

1,J"{H1)O\\-cll1i:lllC7Jlit)\\ \\ ~/h()k PtH.lq; \\\tl\\\':,i

\\anmki . :-;po~('b

oceni~mi(1. kl(lS~

fikn\\-;llIi; 1 i

Ocel1: ~~!.i:l\\11I._' dl<llJL'/lli~l i,iq.!1)
rod/iet}\\. SpL l\\ d/nnl.' ln~l/lh..'L'Jlil)rh...' rw\,:rllll pr;!cl..' kontrolllt' uC/(,J') j .iL'~U rod/ieL' dlrl: 11:u5;i
tin \\glqdu 11<'1 /~b~!d:H.:h c)hrc~lnJ1:ch prill n;!Ul/:cic-l<1 . NJ prush~> uc/ni:liuh nKI%iL'(')\\
Jl~lllC/.y c id u:';lala.j~lc: ncc'n~' PO\\

\\ \'l~~tf,;u\\i~.

in it.:'l1,iq u/:l"iadnic .
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Rozdzial2
Cele oceniania
§J
I. Ocenian ie wClvnqtrzszkolne OSI'lgnu;c cdukacyjnych llcznia pol ega na rozpoznanill przez

nallezycieli POZ i0Jl111 i post ~ Jl6w w o psnoll'ywan ill prz.ez ll c7.n ia wi acloJl1o sci . i
lllllicj,lnosci okreslonych w pod stawi e programollej i rcalizowanych IV szkole prograll16w
nCluczallla .

I)

infolllH)\ '.;[ll ic () stopniu

i \\iadn1l1osc i pJ7L'/LH.:zni :1
ll/ cioinieni'lch) · tiL, lI('1nia. mlllcLI'Ci c]"

0P i lllO\\ ; ll1ia llllli L'j ~t ll(l~Cl

(0 posl,pach . trlldnosci'Il'i1.

' J1l' l'.i~l lnll· h

Oi~ll rod/ ica.
2) . l1l ntywowani t ucznia. n: lll czyc iLia i rodz ica.
~) ,pr~,,,d/.l· nie skllteeznosci metod i lilJ'l '] pmc)' nillleZ\ cic )" orilZ ich doskoJ1"k nic.

~)

kszt'liceni e przckonania llC/ ni a 0 II'lasnyeh lllozli"'osci ach OI',lZ post,pach.
budo\\ [lIlit' obrazll samcgo ::; iebic i poc/ L1cia wlas!lc.i \\'arto sc i,

5) POIll OC lI cZlliowi w samodzicinym piallow aniu swoj eg,n ]"()Z\\'oju ,
6) llmo7.liwienie nallczycielolll c1oskonalcnia organizacji pracy c1 yclakl)'czno
- wychOV./(Hvczej.

Rozdzial3
Zasady opracowania wymagan edukacyjnych, informowanie
uczni6w i rodzic6w
§I

L

N311CZ),c icie na poczqlkll kazdego roku szkolncgo in forl11ujq lIczni6w oraz ich mcl zict)\\
(prawnych opiekun6w) 0 wYll1aganiach eclllkacyjnych wynikajqcych 7. realizowanego
przez sicbie progral11l1 nall cza ni3 , 0 sposobach sp raIVdza ni a osiqgni,<c cclllkacyjnych
uczniow.

(1

takze 0 zasadach occniania zachowania.

2. \VY l1l ngania cdu k(lc y ill C i sposoby
pr/cl n;!uclycic]a i Z~l \\ ' ;lrtc

\V

S'-l szczcgl)lowo

opr;iCO\\~ll1 e

przeclmiolOw)'m s):'s\cmic occniani;l.

lICZll i(")\y d~!ll\.', i k Lt . . :, .

Pr:Il'clm in1 (l\ \ ~

-I.

\\':-,,/:."':lkll' n)I\\i;V(!l1i~l \\ z ;lkrt's il' l'r/cdnlinto\\:ch :-;:,S1L'l11{)\\ (K',-'ni ~mi'-! s~l prh. 'd'i: \\\i;J!lL'

J):,rckc.l l

oceni:1I1 i:! jest

~/kcd :

d() ~tos() \ \'~ll1~ '

Jll( )/1 i wn~c i

_:.

Occni;llli~l

,, ~ :--I <: lll

S p r~l\H!zallia o s i qg n i~ c

i po sl\\iLTd/l~nili iell
\taj,! si~ .icgo lal;lcznikallli .

tin

7godno~cj

z \\'l'\\Jl;jl l":;::-'iko!n : lll S\'KllKlll

Lasady opracow(tnia \yymagJ l1 edukacyin)'ch:
1. W)Jlla gani a l'dllKacyjnc ella poszczcg61nych przcdl11iol6w opraCO\\lljq zespol\ nilUCL\CI Ci i
danego przedmiotu.
2. Wymagania edukacyjne za\Vicn~jq:

J) cz,slOtli\\osc sprawdz3ni a i oce11l3nia (IV tyl11 ilosc prac pr/.e\\icl zianych
w p61rocZll W zaleznosci od specyfiki przedllliolll),
2) obszary occniania,
3) sposoby przekaLywania llczn iol11 zak resll malc ri a lll przcwidzianego cl o kontroli
oraz wymagclll. jakim uczellmusi sprostac,
4) fonny sprawdzania wiadol11osci i 11l11iej~lno sci.
5) Ilarz,dzia sl))'a\\·dzania.
6) krytcria ocellJanJa (wiadoillosci
11l11iej,tnosci okreslone klYleriami na
poszczeg61ne oceny),

7) :casady poprawiania occn biczqcych.
S) lIrcgulowan ia ciotyczqce pro\\aclzenia zeszylll\\'.
3. Nauczyc iel zapoznaje Llcznio\\ z w)'maganiami edukacyinymi do 15.09. kazdcgo roku
szkolnego .

I. Roclzice 0 p0st<;pach s\\'Oich dzi eci b<;dq infonno\\'ani IV n3st<;pujqC\ sposob:
I) rodzicc uczni6w kl.l~111 olrzymaj,\ kopi ,< oceny opisowej.
2) roelzice uczni6w z klas IV~V I nlrzYl11aj'l \\'ykaz aktualn\ch ocen czast k()\\\'Ch
- - - ! ~cn1e ~!!"~!!nyGI1, 3) \\. przypadku lliL' zaJo\\ ·ala.i~!c~'Ch wynik6\\' nauczania i z:Jch()\vani a ll :J uczyciL' ]
IX)\\ll1ICn przcI))'O\\adzic ind )'\\iclua lnc rozmO\\\ z rocizicaJlli. a tab.c
uciokul11ci1lo\\ac jc IV dzicnniku.

"

4)

grozqcych ocenach nied ostatecznych z danego przed miotu rodzice IllUSZq bye
poinformowani przez wychowawc~ najedenllli esiqc pl'Zed kOI\cem semestru (roku
szkolnego) w formi e pisemn ej za zwrot ny potwierdzeniem odbiorll albo ustncgo
powiadomienia potwierdzonego podpisem rodzica w dzienniku lekcyjn ym ,
5) wsze lJ,:i e informacjc rodzice lIzyskujq 0 sll'o ich dzieciach na z.ebrani ach szkolnych
sr6drocznych i kOlicow'OI'ocznych b'ldz w kazdej chwili na wlasnq prosbc;
0

~4

Sposoby informow<l ni a 0 poziom ie i poSl<;pach \\. opa nolVan ill wicdzy. lImi cj ~ tnosci oraz
() zachowan iu llcznia.

I) infonllacje uslnc IwlIczvciel;, ki clo\\'elnc do lIcznia lub rocizicolV.
2) inj'o rm(lcj e p '~ cmllc \\ ze szyl;!ch pr/cdm iOhn\':ch i dLiennicLkach.

.<l Icccnzjc prelL' pi,clll n\'ch.
-4)

p r\..~ zcJltac.1;1

n:-'J(g~.n lt;l~

llCLlll ; \

(\\:"la\\hi.

g<tlL'l ki.

konhur:-:\'

s / kn JIlL' .

<!J1t.:' 1l'

i urocz\,slosci szkolnc).
5) li'l)' pochw,Jiuc i ~p'illllcicy'jnl' .
h) lI'ywiadowk i - prLyneljlllnil'j () "'Ll IV rohll z PiSL'IllI1)'J1I wykazclll ahlll<JlllIch
occn CLqstko\\ych Ilih sClllc, lralnl ch.
7) Kcllllak ly inclywicill aine L roclzicelmi na ich l)I'o~b, lub I. ini cjalywy w\'chowawcy.
cwc ntualnic nallczycicia przedm iotu,

8) \\. przypadkll rzadkich kontakt6\\' rodzic6\\ ze szkol q piscmna infonllacja
o post,pac h lIczn ia. tclc lo niu.ny kontakt. oclwicdziny dOlllowe 1I lIcznia .
Na uczyc ic lc ciokul11cntuj q formy inlonnowunin rodzic6w

0

o s illgni ~ciac h

lIc zn i6\~1

dzicnn ikac h szko ln)'c h. Rodzicc sq zoboll'i'lzani zapoznae siy z tq inlorlllacjq
i potlVi crdzie to podpiselll .

\V

Rozdzial4
Sposoby sprawdzania osi=lgn i~c i post~p6w uczni6w
§l
I. Ocenic po\\'inny podlegac nastQPuj,!cc formy aktY"lloSci:

I)

wypOlvicdzi ustnc i pisel11ne (zawartosc Illcrytoryczna, poprawnosc stylistyczna
onograficzlla»)

l)
2)
3)
4)
(»)

liczcnie,
zaawansowanic IV rozwiqzywaniu i uklaclaniu zacl3li.
salllodz,icinosc. aktywnosc i systcl11atvcznosc.
dhalosc 0 e stc l\'k ~ prac.
1.~ I;lI1g~l;iO\\~lJli(' i prz:--go10\\;,lI1 iL" do laj\'c.
\\kbdprac\'.

7)

\\'i~1d i, )J11()sci . umic.i~,tJlo~c i . pOSil.'Jl: \\ l1<}ltCC .i;I"~) Jl17: rnsl \\

))

;-)) \\-: 1-.,)/: \\allic
lJ)

si~' \\ iadomosci'lllli

\\;. "ri-lC/~~i~ll": l11i pOllad

jed/:

I !!!rllL'.l\'1!10sci .

pl\)~rall1 .

zdoill(lSci . l ain l (Tl'SOW Clnii\.

I.

Sprawclzanie dydaklvc zn\'ch osi qgni,c uczn ia "dh\'\\a si, za pOlllOQ nast<;puj qcych
Ilal7J~dzi :
I) pracc pi se l11n c- sprawclziany, testy, pracc kla sowc, kartk 6lVki, wyp racowan ia,
refcraty. cwiczenia, prace dOl11owe.
I) wypowiccJz i ustn c-odpowicclzi, rozlllOwy. c1yskusjc,
2) cIViczenia praktycznc.
3) ciche czylan ie zc zrozul11ieniel11,
4) wcwl1<\trzszkolnc. Illi«dzyszko lnc konkursy.
5) sp rawdzia ny dyrcktorskie,
6) w kl asic sz6stcj sprawdzian poziol11u opanowania ullli cj~t no sc i okreslonych
w standa rcl ach IVYll1aga li. Sprawd z ian przep rolVadza si, w terll1inie ustalonYIll
przez dyrektora Ccntralnej KOllli sji Egzal11 inacyjnej,
Sprawdzian\' dyrcktorskic przeprO\\'mlZH s i~ \\' ostatnill1 ll1icsiqClI przed kOlicCIll
pic rwszego polrocza Ilib rok u szkolncgo,

1.

CZi'stotliwose spra\\dzania dvdaklycznych o s i 'lg ni~e lIcznia:
I) bicz'lca ocena na Ickcji,
2) po opracowaniu c1zialu, partii l11ateri alu.
3) przed kO liccll1 pll lrocza roku si'kolnego,
4) na progach cdukacyjnych (kl. II I. kl. VI),
Spr3\\{lziany po\\'inny bye robionc:
I) nie lIi,ccj niz jcckll \\ danym dnill.
2) --nie \\'i..;cc:i nil. tI"L:· w tygoo ll iu.-

3)

sprawcl z ian pO\\'inien bye zapo\\ icdz iany na sicdcl11 dni przc cl i zapi sany
c1z icnniku lekcyj nYIll.

IV
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4)
5)
6)

7)
8)

9)

lIczetl powinien bye poin formowany 0 zakresie materialu obj ~tego sprawdzianem.
sprawdzian nauczyciel oddaje lIczn iowi w ciqgu dwoch tygod ni , informuj e
o punktacj i i ocenie, nast~pnie omawi a I cZlIwa nad popraw1\,
regll iam inowy ( przyj~ty) termin zwrotu prac klasowych moze bye przedlllzony
w sytllacji dl l1zszcj nieobecnosci nallczyciela Illb nie odbycia Ickcj i z powodow
niezaleznvch od nauczyciela,
praca kl asowa moze bye przel ozon a na prosb« lIczn iolV pod warllnkicm. ze ni e
zaklnca to wczcsniej przyjytej zasady trzech sprawdzianow tygodn iowo.
w po si"d alli ll na llczyc iela pozosta j'1 wszystk ie pi scmnc prac e lICLt1iow przcz
jecien rok .
roclzico lll i lIc Zllio lll lI dOs l<;pnialll Y pracc kontroille do IVg l'ldll \V szkol e na iell
zyczenie.

3. Uczlliowi Il i col~.:?cnc m ll poclczas pi san ia sprawdziallll nauczycicl wYl.llacza lerm i n

j edncgo tygodn ia lIa przvst<UJieni c ci a spr:I\Hl/ianu. W prz\'pad ku clllIi.s/cj lI ieobecn osc i
lJCllli;! !t' rminjl"l lI~Lj];IIJ~ jlld~\\·idt! ~ i1JliL'. ;1 !!;lUc/yc i c ] nrf:1l1i/ujc p()mnc l.!CLllJ{)\\j
\\ cL'lu Opall()\\i.!lli:1 \\ j;llll)lllOSl'i i 1 111lit.~i~'\1H)~ci.

-t-.

l.lJ11j('.i~ { rH)~ci

kltH/()\\l'

dl~l d ; 1I11..~ gl) l'l,!I'U l'dtl"al'~.incg() o~rt':';]()l1l' Plb'/

\\ plz('ulllio[u\\: III :-.: :-.l(,l11i('
dopu~/.c /"~~i{~c!" \rIlJ,t1b
~"

oCl' lliania

llCiI..'11 PO\\ iniLil

zal ic z., l'

i l~lJ"In: /,llicA:nia:-;q ll~lal ~ lJh"' ind:-.'\\ iciualni( / lIl'/lliul1"
\\:o lne od OCL'll nicd n Sl ~Hcl'/ n :-. eh ~'1 dni " \\ hll)r:-."ch odhy\\"aj'l si~ :

J)
2)
3)
4)
5)
(1)

Andrzej ki.
Mikolajki .
Choinka Szkol na.
Walentynki,
Dzieli Dziccka.

SWi , IO \\·iosn\ .

n:!lIcz:cicl:!

pr/: 1l:I.illlllil'j na O('Cl1l'

Rozdzial5

Kry teria oceniania
§!
I.

Na pierwszym etapic eC!ukacj i obowiqzujc ocena 0plsowa , Nauczye iele uczqcy
kl asach I-III l110gq sto sowac czqstkow,l oeen~ litcrolVa A. 8, C. D, kl6ra
\I' klasy fib c ji sr6d roczncj lub kOlic o\\'oroczncj przcc!slaIVianajest \I ' formic oc en y
OPISOIVC.I ,
s/c~cio~topn io\,,"a
W kl",;lCh
IV-VI
obo"'i[l/ujc
ocen
biczqc\L'h
i klaS\' fib njn)"h : (h .5.-1.3.2 .1 )
w

'\/CJcg()]O\\ C l:l:--.tl(h- oCl'lliania ;; ;:\ \\; II ~'

;-..wl1()\\iqc: III /'(l l;.tcznik do niniej s:tl't'P

I.

3.
4.

5.
(,.
7.

1'1'1'. :" Llsta laniu ocen bic:i.4cych

:-;'1 \\ \\\'\\ ll ~lt!7~/."{)ln: 111

~:~ lcll1i l' (k t.?l li:ln i: !

q;!llI i ll .

j "Ii.l~:

l'ik 'lC :.ill)ch I. \\-ychowania li zyczl1cgo. tl'chniki.
llluzyk i. plastyki nale7.y \·V szczcg61 nosc i hrae pod uwag<; \vysilck i zaa ngazowanic Llczni(l

'" opanow3n ie sprm\c1 za nyc h umi ejYlnosci.
Dyre kl o r Szkoly zIValnia uc znia Z zaj,c \Iyeho\\an ia fizycznego na pOclS la\\' ie op inii
11)'clanej przez lekarza i na czas okreSlon), II' lej opini i.
W przy paclku zwo lni e nia uczni a "/ "/aj~c lV),chowan ia fiz )'eznego w clokul11cntacji
przebiegu nauczan ia zam iasl oceny kl asy lik ae):j ncj Iyp isuje si~ .. zll'olnio ny".
J)y re kt o r Szkoly zlValn ia ucznia z II'aclq sluchu z nauki drugiego j~zy k a obecgo na
poclslaw ie op ini i Poraclni Psychol ogicz no-Peclagogicznej oraz na pi sel11 ny IV ni osek
rodz ic6w uczlli ,1.
W przypadku zlVolni e ni a uczni a z nauki clrug iego .i ~ z y ka obcego II' clokul11cnlacj i
przebiegu naucza nia zamiast ocen), klasy likacyjnej wpisuje s i~ .,z\\ olniony".
W ce lu lIsla len ia srednicj ocen sr6droun)'c h i kOlicoworocznye h bic rze s i ~ pocl uwag,
\\'szyslk ic obolViqzujqce przeclmiol y nallczan ia. Do sreclni ej ocen lie zy si, oce n, z rt' li gii ,
Do sreclni e j ocel, z przcclmiolow "Iicza , i<; occn z przcdl11iol6w naclobowiqzkowych ,

Rozdzial6
Kry teria i procedu ry ustalania oceny z zachowania
~]

I' rl.Y ustalaniu occ ny z zachowani a b~clq branc pod ulVag, nast,puj qce krytcria \\'obcc uczni a:
I.

Stosunck uczni a do ohowi qzk 61V szko lnych :
I) 'ystcillatycznc i punkt ualnc ucz, szczanic na zaj,ci a s/loinc.
2) kaJ.c!orazo\\,(' llsprawiedl i\\ icnic nicohecnosc i i sptSZn iel1 .
.~) ,laic pr7\'~01,,\\anie ,i,' do IlIj,'C IckC\:iJ1\'ch.
-1)
I\\/\\i.i:mi ...' \\Ia~nych 1:linll'lI.:'s\J\\:Ul i tl/do]nj(,ll.
~)
C/\nn\ uci/jal \\' lckcj;Jch i inn\eh "lj,eiach.
()) pOSZ.'lIl,,\\ anit' i rll/\\ i,j;lJ)ic clobr\('h I rat" cj i s/k,," ,
/\" 1: \\ -11 0;(; spolccznn:

I)
2)
.')
-l)

5)
Ii)
7)

ezmn\ LIl' /j;rI \\' dzialalnosc i organi7acji szkolnych .
\\')'wiw\wan ie si, z podj<;t)'c h prae , po!ccznych na tcrcnie kla" i S/lo ly.
dobro\\olne podejllloIVanic roznych zaclati majqc \'ch na celu dobro kolcgoIV.
klas)'. szkoly i srodowiska.
ulllicj, tnosc \\'sp61c1zialani a IV pracach /.espololV)'ch.
poszanowani e micnia spolccznego i osobi stego,
cl balosc ') estetyk, otoczcni a,
um iej<;tnosc Iqczenia prac)' spolcczncj z innYllli obo\\iqzkami
IV Szkole i poza Szkolq.

3, Ku ltura osob ista:
I) uczc iwosc w kontaktach z doroslymi i r6wi esnikami.
2) uczynnosc wobec osob doroslych. rowiesnikow oraz Il11 0dszych i starszych
koJegow,

3)
-l)

5)
6)
7)

i-:)
'J)

ku ltu ralny spos6b byc ia ni e narusza jqcy godnosci \\Iasnej
i innych.
dbalosc 0 kultun; slowa, ull1i c j<;tnosc taktownego lIczestni ctwa \\' dyskusji
z dorosl.' Illi i kolcgarni.
",Iasc i\\') ubi or szko ln)' (codzicnn), i na urocZystosci szkolne) .
odpow ieclni ubior Ila Ickcjc kultllry fi z),cznej ,
\\'yk oJ1\wani e zar-lltdzcJi POJ-Z'lclko\\'ych szkol\'.
przcstrzeganic zasacl higicny osobistc j,
cl banic 0 zcl ro\\ ic S\\'ojc i innych. ni cul cganie 7.IYIll \\p!\ WOI1l otoczcni a i na logo rn
oraz

POIll OC

innym \v rczygnucj i z nulog6\,-.
~2

I, W kl asach I-III oce na 7., zaehowaniaj cst oecnq opiso\"l \V I;lasach IV-V I zachowa ni c
kr;lcriarni \\-y stH\\"i::mi Li OCell;" Z

sn)drOCLllc i h:ollC()\\-O nK I.I1C oeL' nia s i ~ zgoci ni c /. P I~L: j~ t) Illi

zacho\\ ~tIlia .
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Occ n ~ wzorowa otrzY llluj e uczeli , kto ry we wszystki ch spra wach przestrzega
Regulamin u Uczniowskiego, a w okreslonej dziedzinie, np. kultura osobista, zachowanie.
frekwencja, stosu nel: do n3uki itp .. 1110ze bye wzorel11 ella innych.

1. Spcln ian ie obowi¢u szkolncgo:
1) systel11atyczn ie i punktllalnic lICZyszcza na za j,cia.
2) wszystkie lekcjc opll szczone Z przyczyn niezalcznych od lI CZl1I a sq
lIsprawicdl iwionc,
3) bierze aktywny lIdzial w zaj,ciach Ickcyjnych i pozalckcyjnych,
4) ZCSZ)1y przedl11iotowc i poeln;czn iki odznaczaj q s i ~ nienagann'l czystosci q.
5) roz\\"ija w1asJ1c za intc rcsowania, jest systcmatyczny i ZCl wsze przygotowany do
7aj,c.
0) bicrze aktywny lIe1 zial \\ organ izacjac h uczn iowskich i lIroczvslOsciach
szkolnych,
7) elba 0 ll1 icni e szko". n'l\I"iesniko\\' i \\ lasne.
t;) :-'1.<tllU,iC i r02 \\ ija dohrc lr;ld:"l'jc S/ko!~ : \\ :.iqlL'k ~tall()\\ i lIC/C(L k\(")n dnk I;ld:l!
\\~h..'lkich ::;tar;!l\. ~lk nil,' Idol:ll ntr/:'lllill" ('CL'I1 : \\Y/'''Icj.
')

KUltU l i \ ( ):-,()hi~l<J .

I)
2)
3)

Ot\/.I1dc/.a si~ kllltllr~dl1: 1ll :-;po~nhclll

\\ la ~e iwie zachmH'jc si, \\ nbee
gndni~
j

4)
5)

0)
7)
8)

rcprc7l'n lujc S7klll,'

b:ci,l.

\\:T<lJanill si~' .

\\5/\ stkich

Ild

pmco\\lliko\\ szlol,".
IC\\n~!lr/ . dba 0 jcj hOllor. dba

0

~,,(\j

""gl,\d

higicll y osobisl::ll.acho\H~ic ~i~ skronmic. lli e\\'yzY\\Ait tco.

przcst rzcga zasad kliituralncgo zachowania si, "" Szkole i POz;] Szko lii ·
z\\a ]cza wszyslk ic nalogi i pomaga \\' tym innym.
WVll iqZltje si~ z poc\j,I),ch ,aclmi.
Illa kultllralny spos6b bycia nicnarlls7ajqc), goclnosci Idasnej i innych.
pos iada 1Il1li ej ~tnose laktl1\mego uczcslnictwa II' dyskusji z c1ort)slvl1l i
i koJegami,

9) przcstrzcga zasad bezpi ecZClist1nl IV Szko lc i poza ni q (droga. biwak. wycicczka).
3. Postawa 1V0bcc kolcgow i innych os6b:
I)
lICZCi\\fOSC W kontaktach z ro\\-icsnikam i i osobami doroslymi.
2) poszanowanie l11icni a IVlasncgo i inn)'ch osob.
3) wywiqzywanic si, z podj,tych zadati .
4) c h~c pOl11ocy innYI11 kolcgol11.
5) zaangazowa ni c" pracach na rzeez Szkol'".
Oeen, barcl zo dobrq otrzYl11ujc lIcZC li. klt)!Y przeslrzcga Reglllal11inll Rad y Sal110 rZi\ellI
Uczniowskicgo. ni c ma niclIspraw ied li ,,"ion\"c h ni cobcc nosc i i spozni cli .
I.

Spclnianic o bolVi,!zku szkolnego:
I) wszystk ie lekej c 0Pllszczo nc Sq usp rawiedl i\\i onc.
2) j cst sys tcl1lat yczny i punktua lnl",
3) .iest obowiqzko\\'v. za wszc prz' golollan: do zaj~c.
4) ch,tni c i aklywnie bierzc lId zial II pracach na rzccz klasy. szko ly.

2. KlIltura osob ista:
- 1)

\\· lasc-i v,~ icL<lChv\\u.i c ;;i~

\\'obcc \\'s-zy:, iki cl!

rr~1Ci..i"\I-i i :'-'\)\\· :-,~/.koly . 0:~Gb

doros lych.
kolcg6w
2) odznacza s i~ znajl)!110 ~c i q zasaJ kllitural ncgo zac ho\\ an ia
3) god n ic rcp rezcn tuj c s2ko l9 na zc"m\lrz.

~ it;.
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4) odznaeza si~ nienagann'1. higien'l osob ist'l (l1la odpowiedni ubi6r na lekej e
wyc h.fi z.)
5) jest zyezliwy i sluzy pOl1loeq,
6) dba 0 zdrowie wlasne i innyeh, ni e ulega zlYl1l wplywo l11 otoczen ia i nalog01l1.
7) przestrzega zasad bhp w szko le i poza ni '1.
3,

Postawa wobee kol eg6w i inn yeh os6b:
J) szanuje mi enie wlas ne i inn yeh,
2) \,y),wi'lzuj e si, z podj , t)'c h zadaJl,
3) ch~tnie pomaga slabszym .

Oeen, dobr,! otrzymuje L1eze ll. kt6rv przcstrzega i< cgLl laminli RSU, ni e m3
ni cllsprawiedliwionycil ni cobecnosci , leez zdarza 11111 si, dostarczac L1 spra wiedlill'icnia z
1llal~-1l1

I.

OI)()7.nieniem.

Spl'lni:lIlic ()bo \\ 'i ~lZk ll szkolncgo :
1) ~p()rad ~ TZnit' 7c\aI'Z(!.l ;1 mu ;-.i~~ nicohl"l'll();L'j llil'll~]lrCl\\i('dl i\\i ()n(' .
:) na /~1.i(;ci: 1Ch lckc)jn:l' h.ic~l ak l:\\"n:'. ,l k PIlei \\l'h\\clll nalll'zycil..'L.!.
3) 7c1~lLc~1 lll U s i~> nil' od rohic pracy domo\\ l'.i .

-+)

~:sle11lal yc z llil' lICZ\,S ZCZ~l

:i )

spclnia polcccnia nallCZI ci c la

na

Z(l.i~ci ;]

lckc:--.i rw.

2, KLlltur:losobist,,:
I) zdarzajil mLl s i ~ sporad yczne L1chybieni a,
2) wYlli<\ZI',j e si, z podj,tye h zad ali,
3) rMnie bywa zjego uprzejmoseiq i zd)'scyplinowaniem. al e przelVazajq
cechy
pozytyw ne,
3, Poqawa wobee kol eg6w i in nyeh os6b :
I) bierze L1dzial IV pracaeh spoleeznyc h

Oeen, popralln 'l otrzymLlje L1ezeli. ktciry narusza sporaclyez ni e Regulal11in RSU ,
m3 nicuspr3I1'ied l iwion e nieobccnose i,
Spcini:ll1i c obo"'iqzku szkolnego :
I) na zaj ~e i ach lekeyjnyeh jest malo akt) II nl.
~) czasa mi nie oclrab ia prae clO lll owych,
3) ni c poclcjmuje zacla li na rzecz szkoil
2, Kultura osobista:
I) jest kol eze li sk i. czas3111 i bywa nic zeil scvplinoll anl .
2) przestrzcga zasad bezpieeze ll stwa.
I.

3, Po sta\V" \Vobee kol cg6w i inn ych os61> :
I) angazuje s i,

II '

_____ --.DlI~~llU.i£_uc '/('tl

I.

prace na rzecz szko ly, ale pod IIjll\,\lem inn)eh Occ n, ni eocl polli ednia
Ktul"y cz~s~n3JJlSZ~zasad~Regul~:uni1J.LLRSlul,--_____

Speln ianic ObO ll'iqzku szko ln ego :
I) dos\c cz,sto opuszcza zaj~cia szkolne bez usp rall'icdlill'icnia,
2) ma Ickcc II'aZi\ey stosLlnck do nauc7)ciel i,
3) CZ,SlO nic oclrabi a prac clOlllowyc h
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2. Kultura osobista:
1) nie wywiqzuje si, z podj ~tych zaclal1,
2) przeszkaclza w czas ie Iekcji,
3) zdarzaj'l si, uehybienia w przestrzeganiu zasad bezpi eczel1stwa
3.

Postawa wobec kol eg6w i innych osob:
1) nie wywiqzuje si, z podj,r),ch cizial8l1,
2) ez,sto b)'\Va konniktov,y,
3) ciaj e innYIl1 zly przykl ad,
4) potrafi bye aroganck i

Ocen, nagannq otrzYll1uje uczel1. ktorv narusza zasady Regula ll1inu RSU,
J.

'J

Spelnianie obo\\ i~t/kll s/kolnego :
J) nagminnil' ()j1l1SZCZ; \ lckc.i(' hcz u"-rn:!\\ 'icdl iw icnilL
2) "-]1(\[n i:1 ')i \' n;] Ickc.i c j ~p(\7nicllia Ie ~q 111 l'u:--jlr<l\\ jed l)\\ i()!1~· .
,' ) u\"sto nil' "d,."bi" p,."c c1ol11(l\\ \ ch ,
-l) me rCi:lguJ t' n;i llW ;l~i Jli:llICZYC iL Ll.
Kullur;.1 n~ ob jst {! :

I)

systCI11(l1~ c/ni~

i

~l.k() dl i\\

it' ella kl as : i \zkn]Y

narllSZ<1 nUrlll\

kultllr<llncgo

Dichowl! 11 i;-L

2) posluguj e si~' .iC2zykicm .. hrzydkim " -

CI.\~s10 \,\ 'ulgarl1:'Ill.

3) nie przest,.zcga zasacl bezpieezCI1st\\a \V szkole
3. Postawa wobec koleg6w i innych os6b:

1)
2)
3)
4)

nie sZ3nuj e Illicnia wlasncgo i innyeh os6b,
nie bicrzc udzialu IV pracaeh na rzecz klas), i szko ly.
jes t konniktowy,
jest nicp,.zygoto\\"any spoiecznie. \Vchodzi w konllikt z pra\\<:1l1 (pi,je alkohol. pali.
uz)'wa \\'ulgarnyeh 510\\. /-; raclnic. bije innvcll itp,)

4. Rada pedagogiezna moze podjqc uc!m'al, 0 nil' prol11owaniu do klas)' prog ral11oll"o wyzszcj
lub nieukol1ezeniu s/lol\' przcz uezni a. ktorel11u w dancj szkolc po raz drllgi z rz~ du
lIstalono nagal111q rOCZllq oeena z zac ho\Qll1ia .

S. Uczell. kt6rcmu w cl anej szkole po r3Z trzcci 7. rz~dLl L1stalollO nagal1l1q roczllq occllq
klasylikaeyjnq zacho\\"ania. nie otrz)"l11uje prol11ocji do klasy progral11o\vo IVvzszcj. a uczeti
klas)" progralllo\\o naj\\yzszej dan\1ll I\pie 5zko'" nie kOt1eZV szkol)
Oecna llstalona przcz \Vycho\\'a\\'c~ .i~sl ostatcczna. Oeena z zacho\\-ania nic m3 WpIY\H\ na
ocen, z zaj<;:c edukacyjnych oraz na prol11oej<; do klasv progral11o\\o \\,yzszcj lub lIkOliezenic
szko ly ,

'0/szystk ic sprawdz iany i prace k](1 :-,o \\-C llczniow P07.0Sla.i<l \\ posiatbniu nauczycicla
przcz jecien rak i Sl\ uclost<;:pnianc roclzieolll do \\glqclu na iell z,\ezenic. UC7.nio \Vi ni cobecnclllll
poclczas

plSalllc-l

sprawclzianu

J1 a Uczycic!

wyznacza

termin

j edncgo

ty go dnia

na

przY51qpienie do spra\\c1zi anll , \\' prz: pad ku dluzSlcj nieobcen()sci lIeznia. terlllin jest
usta lany indyv.' iciualnic, a nauczycicl organizuje pomoc uczniow i

\\"iadol11ose i i

u l11iej~lnosci,

Vol

celLI opanowania

Ulllicj, tn ose i klll czowe dla da ne go etapll edukaey,incgo

h3

okrdlone przez nallc zyc iela w przedmi otowym syste mi e ocenlania lI czeti powinicn
za liczyc przynajmniej na occn <; dopll szczaj'lc'l. Sposob i ronny za li czeni a Sq lIstalane
ind ywidualni e z uczni em.

Zasady i te rmillY sr"6drocznego i kOlkow orocznego kl:Lyfikomtnia
1I czniow
~ I

I.

2.
3.

4.
5.

o.

7.

I.

Klas"Jikuwanic srodrocznc polcga na oh!-c'SO\\YIll podslImo\\·anili os i'1gnicc cdllknc).jnych
lIc2nia z za j<;c edukacyjn\·ch okreslon),ch \\ sz~olnym plunic 11a1lczunia i lIstaknili occn
klasyfikacyjnych oraz ocen), zachowania.
Klasy Ji kow<lnie srodroczne lIczniow przypro\\·adza s i ~ raz IV Ciqgll roku szkol ncgo
IV ostatni m tygodn iu przed [eriami szkolnYllli.
Klasyfikowani e koticoworoczne. pocz'llVszy od klasy czwartcj szkoly poclstawowej
polega n<l pocisllmowanill osiqgni<;c edllkacyjnych lIczni<l IV danym rokll szkolnym z za j,c
edllkacyjnych oKrcslonych \\' szkolnYIll planie nallczania oraz lIstalen ili ocen
klasyfikacyjnych i oceny zachowania.
l'odczas lIstalania oceny kl asv llkacyjncj kOlicoworocznej nalezy lIIVzglc;dn ic osiqgni,cia
i lImiej<;tnosci lIczcnia z poplzednicgo scmcstrll.
Kl asyfikowanie kOlicoworoczne pl7.eprowaclza s i ~ na tydzicli przed zakOliucnie1l1 roku
SZkolnego.
Nuuczyc iele poszczegol nvch przcci1l1iotow i \\yc howuwcy klas Sq obowiqzan i
poinioll11owac uczn ia i jcgo rodzico\\· / prawnych opickunow / a przcwichwanvch dla
niego occn3ch klasyfikac)jn\·ch n<1 tyd zieli pl7.cci kOlico",orocznv1l1 / sroclrocznY11l I
klasy fikacyj nym Dos iccizcniem rad y peclagogiczncj.
I\ a 11liesiqc przed kOlico\\-oroczn:1l1 (srodroC/nqn) kl asylikacyjn) 1l1 posiedzcnie11l rachpeclagogiczncj nuuczyc ielc poszczcgC\lnvch zaj\,c cclukacyjnych Sq zobo\\·iqzani ustnie
po inJor11lowac ucznia 0 prze\\·icl\,vanych ell a ni cgo occnach nicdostateczn\·ch. zasjcgo
roclzicow w ronnic pi sclllnej.

1 iSla lana przcz nauczycicla occna sr()droczna lub kOlicoworoczna 11l0ZC b\ c pociln 7szona

_~
\\,--.~\vy ll ikll s!)r(\\vdzianlLp-rzcprO~\:.:jrlz(}n r:go

zgodn iG- 2 ~---6.--2. UstalonJ przcz nuuczyc iela nicdostatcCl.na occna klasy Jikacyjnu kOlico\\l1nlczn<J 11loi.c
bye zmi cni ona tylko \\' \\)'niku cgz£lminu popr(l\,",,~o\\'ego . przcpro\\,adzollcgo zgodnj~

z

~(,.

3. Klasy fikow<-ln ie kOllcoworoczllc \V kl. \-11 1 poJega na podsu lllowaniu os iqgnj ~c

cclukacyjnych lIczn ia w dan Y11l rokl1 szkolnY1l1 i ustal cnill jcd ncj occn) opisowcj
z3wicraj 'l,cej ocenc; Z Z:'1chowania.

§3
I. Popraw ianic oceny klasy fi kacyjnej:
1) POCzqWSLYad klasy IV uczel; ma pravvo do poprawiania occn)' kiasyfikacyjnej.jezeli
lIstalona przez nauczyciela ocena Uasyfi kacyjna jest, jego zelanielll lub zdan iemjego
rodziC(")\,v_ zanizona .

2)

Pr~l \\ 'o

~)

\\'i ~ c ('.i !I ii .il'dnq OCcllt; ni edoS1L11l'(:Lnq L (\bo\\ - i;~zk()w:ch prll\!miOl()\\" IWlIcza nia .
Spl,,\\c!/i,m p"prll\l 'i"jijc\, ocen\' "1",1liLl' \jn" "r/epr,>\Ic: d/ Ci "il 1"1<1 piscl1lll l'l'rosi1\'

Lit)

pupm\\ ic niu oecn )' kla:,yfikacyjnej nie pu:s!ugujc llcl.ni()\\ i. kt6 r~ ' olr/:'ll1a!

Ul'/ ll i:i Illh jcgll nld/in")w. Igl () :-;j( 1!1 ~1 dn ll '-lllcz: cicl<.l ll C 7.;lCl ' ~ (1 (bl l l::'~( ) przccimiotll .
Tcrmi n P 1LlTH ) \\;ldzcn i a cgDllllllll l US!;-!]; t m!ll l 'Lycicl. prz> CI: mllic moil' h l h:('
lcrmin p\'lzniljsl.:' nij p r/ ed():-;l~ltl1 i d/icl') Jirh..'d raci<l l\1:::s: fiLt c: . ill~ l .
~)

NaliC/I eiel prLcp r<l\\lIdzajqC) sprillHi;illil popr:II'~(l\\\ PO\\ i"dclInia 1)\ rci;l ora Szkoh
() przc; \\-idY\\'(lnYIll \crll1inic spr~i\VdLi;l!1 ll o raL po j ego plZCprO\\';ldze :1iu , closLJrCL(J
prac,:' llczni a i inrorlllujc 0 LJ stai oncj ocell ie.
:i) W sprcl\\cizianic poprawiajqcym occn~ klasyiikac)jnq 1\ uzasadnionych prz\'padbeh
moic uc zestnicz),c inny nauczycicl tcgo salllcgo Illb pokrC\\ ncgo przcc!llliolU. a tab.c
bez prl1\\·a glosu. wychowawea klasy .
0) Nallczycid UC7.l.lcy uC7.nia dnnego przedmiolll moze bye zwolniony na \viasl1<t

prosb~

obowiqzku przcprowadzellia sp rawclLiallu pop rawiajqccgo oeen, klasylikacyjnq.
Wo\\C!.a s c!yrcktor szko!y powoluj e ill ncgo nauezycicla tego lub pokrewnego
przeclm iot 1I .
7) Sprawdzian popra\viajijcy OCeIH;! klasyfikacyjmt przcprolVadza si, IV lonnie pisemncj
lub ustllcj uzgodllionej z uczniem. z wyj'ltkiem przcdll1iotoll : technika. ill!onnatyka
I
\\,)'chowanic fizyczne , snuka. z k(orych sprawdzian pOlI'inien micc form ,
zal,C
praktl·cznych.
8) Pyt3Ilia/cwiczenia. zadallia praktyC/.nc/sprawdzaja,ce propollujc nauczyciel dallcgo
7.

przeJmiotu

\V

porozlllllien iu z inn ym nallczycieiem tego saJ1lcgo pokrcw nego

przcdll1iotu. Stop icr"l trlldnosci p\t al\/cwiCLCli. zadali prakt\vll\'ch/musi odpO\\'iadac
krYlcriull1 occny. 0 ktor" ubiega sir; UCLe li.
~allczycjcl na I:'ocistawie przeprowadzon ego spra\\-dz ianll popra\\-jajqccgo OCCI1~

klasylikacyj n'lllloze:
I) POd"·y7.S7.YC occn<;- w przypadkll pozytywnego wyniku ,
2) pozoslawic oce n ~ llsta lol1q wczc sniej - \V przypadku negatywncgo wyniku"

.,.
o

UClCI;. kt6ry z lIdokllll1cntowanych przyczyn loso\\'\ cit ni e mog! \\ \\'yznaczo n)'11l
prz'staJ)ic do niego

tcrll1inie okrcsl onym przcz ell rek lora szkoll .
..L Od ocen y llst nlo ncj \\' \\ "yniku spra \\"l.l/i'l1lu pupnJ\\ iajqcego occn~ J.\las;"fikacyjll(!
od\l;o lan ie ni c przysiugujc.
IV

~4

Egzam in klasyfikacyjny
1)

2)

Uczeli moze nie bye klasyfikowany z jed nego, ki lku lub wszystk ich z<,j,c
ed ukacyj nych, jesl i brak j est podstaw do ustalen ia oceny klasyfikacyj nej
z powodu nieobecnosc i ucznia na zaj«ciach edukacyj nych, przekraczajqcych
poIOl;!" czasu przcznaczonego na tc zaj,cia w szkolnym planie nauczania.
Uczeli nieklasyfikowany z przyczyny usprawiedli\\ionej nieobecnosc i moze
zdawac egzal1lin klasyfikacyjny w terminie, ktory wyznacza Dyrektor Szkoly
w porozumicniu z n3uczycielcm przcdmiotu, z malerialu programowo
zrealizowanego \V danym okrcsie.

3)

Na piscll1nq prosb, ucznia nicklasyiiKowanego z przyczyn nieusprawi edliwionych
lub na piscmnq prosb, jego rocizico\\' 1 prawllych opiekunowl Rada Pcdagogiczna moze
wyrazic zgod<; na egzamin klasyfikacyjny z .jccincgo. kilku lub IVszystkich przecimiot6w.

~

i ~gza1l1 i 11 h: !a::;:"ii knc::iIl :- Id (~j c nSwnicL: UCZCJ1 n:':llj Z l ~i ;'1C : .

)

:;)

7)

Jlod ~t 1\\ il' ( lcln;b!l: C11

pr~epis(l\\ . incll'\\ id ua In\ tok lub pro:,' rall1 118uJ.; i oraz lIoCli spellll :l.j ael
ohcl\yi'lZd szlo lnl lu b llbll \\ ·i ~ze J.; 1l:luJ.; i pilla szi;lll:i.
Egzall1in klasyli b cyjll\ przcpro\\ad / a si, na tlllziel') prz.eclK las,J ik;lCl jn\ 1ll
posiedzf niell1 rad)' pcchlgogiczncj. W przyp"cl ku uczn ia nickl "syfi\.; ()\\'anego
IV ostat nill1 sell1cstrzc. egzamin klas' likacyjnl przcpruwadza si, przed
roz pocz~c i e !ll

6)

!1,-1

no\\"cgo roku szkolncgo,

Termin cgzalllinui.JasyfiKacyjnego \\yznacza dYldtllr szkoly po uzgodnieniu
Z L1czniem i jego roc!zicClmi Iprawnym i opiekunami I.
Egzamin klasyiikacyjny przeprowaclz.a komisja po\\ olana p,zez dncKtora szkoll·.
w sklad komisj i wchociliT
J)

dyrcktor szkoly -jako prze\\oc!niczqcy kOlllisji,
nauczycie l prowadzqcy c1ane zaj,cia edukacyjne - jako cgzall1 inujqcI.
3)
nauczyciel prowadzqcy takie same lub pob-cwne li1j,cia eclukac\jnejako
czlonek.
Nauczyc iel prowadlilcy dane zaj~c i a cdukacyjne maze bye zwolniony z udzialu
IV pracach komisji na wlasnq prosb, lub innych szczegoln ic uzasac\nionvch
okol icZllosciach . \V takim przypadku Dyrcktor Szkoly powoluje jako O5ob,
egzalll inujC!cq innego nuucZ:'ciela pro\\-adzclcego takie same ll1:i~c ia eciukac)jne.

2)

8)

z tYlll _ ze po\\'olanic nallczyciela zatrudnionego

\V

i!lllej Szkole

!last ~pllj c

porozullli eniu z dyrektorcm tej Szkoly.
Z przeprowaclzonego egzaillinu klas\'iikacyjnego sporzildza si, p,-otok61
IV

9)

z3wicrajEtcy: sklad komi~ii . tC!lllin cgzaminu. p)1ani a cgzaminac::inc. \\-ynik

egzaillinu oraz ocen, ustalona P'ZCZ kOlllisj,. Do protokolu zalqcza si, pisclllnc
pracc ucznia i z\\'iqlq inior1l1acj, 0 ustnych odpo\\'icdziach ucznia.
JIl) Uczcli. ktciry z przyczyn loso\\)'Ch nie jJlzystqpil clo egza1l1inu K1 asyfi KaC\jncgo
\V wyznaczon)'m tel1l1inic. mo/.',e przystqpic do ni ego w cloclatko\\: m terminie.
okreslonYIll przez DITcktora Szkoly.
II) Ocl occny ni cdostatecznej ustalollcj \\. \\yniku egzam inu klasyfibC':illcgo. ucze11
Ilib jcgo "odzice/pral\"ili opieKullowie Illoga Ocl\\{ll ac' s i~ \V terminic trzcch dlli oJ
.. claty 'egz3mill1l cl6-j)lIck-to;:a-Szkoly. kt(iry. \\ lI zasadnio iivch PIZII)Jcll' acl-). - -- -- c

PO\\"oll~i e no\-\·'1 kOll1i s.i~ cgzaminacyjll'-!.

Zasady promowan ia UCZIli6w
Ucze ll klasy I - III ol rzY ll1uje promocj~ do klasy prograll1owo wyzszej , j eze li jego
osiqgni<;cia edukaeyjne IV danYIl1 roku szko illym oeeniollo pozylywllie.
2. Uczll ia klasy I -III III 0:1.11 a pozoslawic na dru gi rok w tej salllej klasic lylko
IV wyjqtkowych przypadbch. uzasacl niollych opilliq wydallq przez lek arza lu b pu bl icznq
poradn i<; psychologi ezno-pedagogieznq albo inn,! poracllli <:: speej ali slyeZI1<\ oraz
w porozllll1ieniu z rodzic<l llli dziecka /prawnYlll i opi ekunallli/.
:l. Poczqwszy od kl asy C/wartej szkoly pod slmmwej UClCll otrZYllluje prolllocj ~ clo klasy
programolVo wyzszej. jc:icli zc IVszyslki ch zaj,c edukaeyjllyeh ok rcslonych w sz,koln)'111
planic nauc7.ania uzyskal oeeny klasvfikacyjne kOlieoworoczne wyzsze od sto pni a
ni cclosta teczncgo.
-+. lJezeli. kI6ry nie spclnil "'lrLmk6w okreslo n\'c h '" ust. I i ust. 3. nic olrl.Ylllujc prolllocji
i powtarza t~ san"l kbs"
I.

.: ;

l .lc/Cll o tr/~ ' 1l111.i C pl{)m(K',it; / \\yrcl7nit'll iL'm. jci.cii u / ~ ~"a \\ \\ '~'Iliku roc%Jlcj klas ~ · (ik i\l.:.ii

pLIL'dmi, )tl)\\ oh( )\\ i~\/h\)\\: l'll ~rl'd l l ii. : 1.1Cc' i1 \ \": tlOSZ; \Cl l'() !l~~imJl i lj
d()h r~l 'JC ull.. : l; l (lh)\\Jn i ~1. 1 '(,' h' l1 \\": I (\/' nioll : n lrl : I11 U.i t' :,\\ i;idl..-'c! \\1.1

O('l~ Jl \\~z ~ :--'lki (' h

i

l'd n; ~iJl )Jl i('.i

~. 7 .:'

/ h i~l !O-CZ(T\\On: 'm pa:-:;k il"lll pi{ll1()\\"Y1l1 j n~ldrl1k i ('m ..I \\ '\To zlli cnietl)

Zas acly i Icrminy przep rowadze nia egz([J11inu poprawKovvcgo
I. Poczqwszy od klasy czwartcj szkoly podSl3\\ O\\'cj . z \\,,:j<ltkicmidas\' programowo
naj\\'yzszej \V Szkole. uezeJ"l. kt6r), \\' \\\'Iliku kOlieoworocznej klasyfikaeji uzyskal occn,
ni edoslalecZn'l zjednyeh zaj.;c edukacyjnvch. moze zda,,'ac egzamin poprml'i-:o",y,
W \\yja,tkowyeh przypadkach rada pedagogiclila mo7.e wyrazie zgod~ na cgzallli n
poprawkowy z dw6ch zaj~c edukacyjnych.
Egzalllin poprawkowy sklacla si« z cz~sci piscmnej oraz uSlnej. z wyj<(lkicm cgzaminu
z pl aslyki, muzyki , inforrnalyki, tcch niki. sztllki oraz wychowania fi zycz ncgo, z kt oryc h egzamin
pO\\'inien mice przede wszystki ll1 lo rrn<; zaciali praklycznych.
3. Termin egzalllinu popra\\ko\\cgo \\'yznacza Dyrektor Szkoly W oslatnim lygodniu Icrii
letnieh. na pi scmnq prosb, uczni a i jego rodzicow /pra\\'I1ych opiekun6w/.
4. Egzamin poprawkowy przcprowadza kom isja powolana przcz dyrektora szkolv. W sklad
komi~ji wchodz.q:
1)
2)
3)

dvrektor sl..kolyjako prze\\ocinicz'!cy komi sji.
nauczye iell)l'O\\'"c1zqcy dane zaj,cia edukac\:inc - jako egzamil1Llj,tcy.
nauczyciel p ro\\'3d7~tCy takie same Ilib pokrc\\ l l C zaj~cia edukacyjne jako
czlonck komi sj i.

). Nauczyc icl. 0 ktorym ll1o\\'a \V liSt. -I pkt. 2 maze b\c z\\'olniony z udzialu \\ pracy
komisj i na ",I usn!) prosb<; lub IV inn\'ch. s7.czcg6l nie uzasadn ionyc h ok ol iC7..nosc iach,
\V tak illl przypadku dyrektor szkoly PC)\\'Q\ujc jako osob, cgzalllinuj qc<\ innego
n3uczyciel3 I)I'O\\'adz<lccgo takic same zaj<;cia edukac\:jnc z lym. ze po\\'olan ie
nauczycicla zatrucin ioncgo \\ inn ej szkolc na%,,]l ujc \\' porozullli cn iu 1. l)\Tck torcm tej
S;;k()I~. __
_ __
c,. I. przcpro\\'adzoncgo egl.<l millll popra\\lo\\c'go spom\dza si~ protok61 I.,<l\\'ieraj<lcy: skl<ld
komisji. tcrmin cgzil lllinu. pYlill1i a cgzamil1 ac:.i I1~_ \\'ynik ~gzal11inu oraz oCl.? n ~ uS1alon ~l

prl.cl. kClllli sj,. Do protokn lll zal qC/.a sit; piSClllllC pr<lCC ,3 \\ ieraj acc z\\'iVIi\ illrorlllacj<;
o ll<,tnych odpowicclziach llczn ia.

I

7. Uczeli. ktory z przyczyn usprawied liwionych ni e przystqpil do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, moze przystqpi e do niego w dodatkowYIl1 terminie,
wyznaezonym przez Dyrektora, ni e p6Zni ej ni l. do kOliea 'Anesni a.
8. Uczeli, ktory nie zdal egzall1inu poprawkowego. nic otrzymuje promocji i powtarza kl as~.
9. lJwzg l~dn i i\j qc mozliwosci edukacyjne lIcznia Szkoly Podstawowej, Rada Pedagogiczna
moze jeden raz \\ ciqgll danego etapu edukacyjncgo promo\\'ac lIcznia. ktory nie zdal
egzall1inll popra\\lowego z jednych za j ~c edukacyjnych.
10. Uczcli kOr'lCZY szkol<; podstalVowq. jezeli na zakoliczenic klasy progralllowo najwyzszej
uz)'skal zc wS7)stkich obowiqzkowych zaj,c edukac)jnych oceny kl asy likacyjne wyzsze
od occny ni edostatccznej orazjezcli przystqpi l do sprawdzian u poziolll u opanowania
ull1iejytnosc i okrcslonych w standardach 1V)'ll1agali, 0 ktorymmolVa w rozdzialc V III.
11. Swiadectwo uk oliczen ia szkoly wydaje Szkola. ktorq uczeli ukoliczyl.

Roz.dzial8
Promocja w klasie SZGstej. Spnl\vuzian opanowania
.
.
I promowaI1le

umiej~t llosci

§1

Zasacl y przeprowaclzani a sprawclzianu w oslatnim roku nauki
W klasie szostcj szkoly podstawowej dla ml odziczy Okrygo\\a Komi ~ja Fgzaminacyjna.
z\\ana da lcj .. koll1isjq okn,gowq". przeprowaclza sprawdzian poziomu opanowania
umi ej,tnosc i okreslanych w standardach 1V)'l1lugari. ustalonvch od r9bnymi przepisami.
Z\\'anv dalej .. sprawclzianem".
2. Sprawdzian ma charakter powszechn y i obo\\'iqzko\\y.
3. Spra\\'d zian PIZct}l'owadza si<; w kwictniu. \\' terl1lini e ustal onYIl1 PI"'cCZ clyrekto ra
Centralnei Komisji Egzami nacyj nej:
I.

J)
2)

spra\\ciziantlwa 60 min ut. z zastrzczcnicm pkt. .,
dla uczn io\\'. 0 ktorvch mo\\a w li St. S. czas tm'ania sprm\'CJzianu moze bye
przedl uzony. ni e \\'i,cej jednak niz 0 30 l1linut.

4. Na ka7,clYI1l zcstawie do przcpro\\'adzenia oclpllwiecl nio spra\\c1 zianu 1,<1wierajqeego
zestalV zadali i karty odpolViecizi. jest zam ieszc,cony kod ueznia nadany przez ko mi s j ~
okr<;:,1o""'1- Uczn io\\'ie ni e poclpisujq zcsta\\ o\\,
) . W ctl u wrganizo\\'ania spra\\'dz ianu \\ szk"le c!\Tektor kOll1i sji okr"gmVt'j powoluje
6.

przc\\oc! ni czqccgo szkolncgo zl'spolu cgzaminac::i ncgo. lIpo\\-ain i~~iqc go do po\\'O lani a
-peLDSta lyc h cz~en k6\ ...-te-g&zesjYv"iu .
Przc\\odnicz~\c\m

szko lnego zcspolu cgzaminac \:i ncgojcsl Dyrektor Szkoly lub

wsh: azan y przez nicgo nCluczyc icl.
7. l' I-;c\\'ociniCL'1c\ szkolncgo zespolu egl.alllimlc\:i nego po\\oluje jloz.ostal yc h czlonkow

szkol ncgo zcspolu egzalll inacy:incgo sposrocl nauczyc ieli zatruclnio nyeh \\. szkolc.

8. Do zadali przewodniczqcego szkolnego zespolu egzaminacyjnego nalezy w szczeg6lnosci:
nadzorowanie przygotowania sal, w kt6rych l11a bye przeprowadzony sprawdzian zgodnie
z przepisal11 i bezpieczeristwa i higieny pracy,
1)

2)

3)

-1-)
~)

6)

lIstal enie sposr6d czlonk6w szkolnego zespolu egzaillinacyjncgo skladu
zespolow nadzonu,!cyeh przebieg sprawdzianu w poszezegol nyeh salaeh, w tym
wyznaczenic' przewodnicz'!eych tyeh zespol6w w przypaciku. gciy sprawcizian
l11a bye przeprowacizony w kilku salaeh.
sprawcizen ic nienaruszenia przesylek zawierajqcych zestawy zaciari i karty
ocipowicdzi oraz ieh zabczpicczcnie; w przypadku stwicrdzenia. ze przesylki
zostal y naruszone, prze\.vodn iczqcy zawicsza sprawdzian i po\viadamia 0 tym
ko mi si~ okn;gowa,..
sprawdzenie ilosci dostarczorl\'eh do szkoly zestaIV6w zadar] i kart ocipowicdzi
oraz z a Jlli c ~zczcn ie oupowicdnicj inforJl1<lcji w protohol c. () kt6rYlll 1ll0w£l
w liSt. 22.
pninlorlllU\\';l!lic lK'Lll io\\' 0 \~;trllnk(ich pI7Ch icgu spr;lwd7i:lIlU prZf-c!
J ( \7p\ '(/I)'C IeIII ~!'r~l\ \ -d/i,-l 11 L1 .
!l~ld/Un)\ \ ~li1 it.' !lra\ \ it! 10\\ q2() I'rLl' biegu spr~!\\ d7ianu.
przL'dlu7.cnil' CI.<lSU t !"\\~ll1i~! spra\\d/iallll elL! llC/Jli\')\\. () kl<':nch lll()\\';'i \\ LISt. ~.

7)

sporzqdzcnic \\"\lazuucznilill. kt6rzy nie prz)'stqpili do spJ"awcizi8n u alb"
przcrwali spra\\cizian oraz ni ezllloczn ie po :cakoriC/eniLl sprawcizianLl
przekazanic tego wykazu dyreklOrowi komisii okn;:gowej.
8)
naciz(lJ")wanie prawicilowego zabezpieezenia pozostalei ciokLlmentacj i ciotyczqccj
przygotowan ia j przcbicgu sprawdz ianu.
9. Uezniowie z zaburzcniami i oeiehyleniami rozwoj owym i ILlb ze specyficznym i
trudnosciami \V uczen iu si, maia, prawo przystqpic clo sprawdzianu \V warunkach
i fonn ach clostosowanych cio inclywiciualnych potrzcb psyehofizycznych ucznia n<l podstawic
opinii publicznej Porad ni Psychologiczno-Pcdagogicznej, IV tym pLlblieznej poracln i
specjalist ycz nej albo ni epubliczncj poraclni psychologiczno-peclagogicznej, w tym niepublicznej
poraclni spccialistycznej.
10. Uczcri, kt6ry z przyczyn loso\\'\ch b'ldz zdrowotnych ni e przystqpil do sprawdzianu
IV usta lonYI11 terminie alba przerwal sprawdzian. prz\ ' slt~pui c clo niego IV dodatkowym terminie
ustalon ym pr7CZ dyrektora Komi sj i Centralncj. ni e p6Zniej nil. do cinia 20 sicrpni<l clanego rokLl.
w miejscu wskazanv przez clyrektora \.;ol11isii (lkJ'(~gowej.
II . Uczeri. ktory nie przystqpil clo spralvcizianLl II' termie cio dnia 20 sie rpni a d<lncgo rokl!.
pOll1arza ostatni q kl as~ szko" poclstall\)\\'cj oraz prz\st~puie cio slJrall'dzianu
w nast<;pnym roku_ z zastrzezeniem LISt. I I,
12. W szczcg61nyc h przypadkach losowych b,\dz zei rowoll1ych. unicmo:i:liwiaiqcych
przysli\J1i enie do oprawdzianu '" terminic do dn ia ::'0 sierpnia dancgo roku, dyrektor
kom isii okr,gowci. na udokum cntow;1I1Y IIniosck dyrektora szkol),. IllUZC zwol ni c ueznia
Z obowiqzku przystqpieni a do sprawdziallll. i'\'a
\\")'n iku spr<1\\'dzianu \Vp i Sl ~je s i ~ .. z\\'o lniony" .

s\\

iadectwic UkOllczcnia szkoly 7.amiast

13, W kazdej sal i, IV kt6rci jest przepro\\aci zarw spmll'dzian. przcb)'wa eo nainlll iei trz,ceh
_____ ~z l onko\\' zespolu nadzorujqccgo . () h:t6rYllllllow~. \~~Sl.7 : ____ ~ _____ __ _
I)

2)

klt\rcj jest przeprO\\'ad zan\' sprawciz.ian. opr6ez zdai<lcyeh i zcspolu
nadl.ol"u.iqcego. Illogq przcb:'\\'ac osoby \\': mienione \\" ~ t liSt. ! oraz
pl"Ze\vod llic z~lcy szholncgo zcspol u cgzanlinac: jncgo.
ezasic trl·l'an ia sixallcizianu czlonkowie zcspolu nacizorujqecgo oraz osoby_
IV

sa li,

VI

h'J

o klorych mowa w ust. I, nie mog,! objasniac ani komenlowac zadall, a tahe ddzielac
wskazowek dotyczqcych ich rozwiqzyv{ania.
14. W czasie trwania sprawdzianu kazdy uczell pracuj e przy osobnym stoliku. Sloliki
ustawionc Sq w jednym kierunku. w od leglosci zapewniajqcej samodzieinosc pracy
uczni 6w.
15. W czasic trwania sprawdzianu ucznioll'ie nie powinni opuszczac sali. W szczegol nie

uzasadn ionych przypadkach przewodniczqcy zespolu nadzorujqcego moze zczwolic
uczniowi na opuszczenie sali. po zapcIVnicniu lI·arunkow wykluczajqcych mozli wosc
konlaklowania si ~ uczni a z innYllli osobal1li. 7. \\"\:j,!lk icm osob udzielajqcych pomocy
Illcci yczncj .
16. W sa li . w klorej jesl przeprowadzony sprawdzian. nie mozna korzystac z Zadnych
srodkow Iqcznosc i.
17. \),1 przypadku slwicrdzenia nicsamodziclncgo rozwi'lzywania zestawu zadall przczuc7.nia.
PI7c\q)dnicz~ll':\" sz"ol nego 7cspolu cgi'.: IJ11 j n~lC::iJ1L'go lllliew;)znia prac~ lcgO ll C7I1 i~\
i prZt..'ry\\3jego spra\\dzi;:m. In lt.)nn<:Kj\ ()
prntokul c. /) kl{)rYlll Jll()\\'<1 \\' u. . 1. 22 .

lllli('\\~t/ni cnill pra('~i

1(-\. \\ ~d li~i ~p ra\\d/ ! ;lIlll uSl:J b !t.>jll"J "~/:llllil1;!l"H')\\ \\pj,ail~ 'dl

lIczllia 7nmicszcziJ ~i~ \\'

tit) l'\\' idL' llCji

cgzami l1:JIPH1\\ . 0 kh1rcj Jllt)\\ ~l \\ :In. () It ll:-.i;\\\-: . jlo\\o lall: P)"/,(, 7 dyrl'klf)Ja "ol11i~ii
nkl\'SO\\ej.
19 . \\'ynih: spra\\d/ianu lIstalnn:- pr/l..~:; Il':-.p()ll'gl'<!m ill ;Jh)rO\\ " 0 ktl)rYtn Il)()\\ a \\ ll"';t. 17 ")l':--l

OSlalcczny.
2(). Wynik sprmvdzianll ocinolowuj c si, nil swi:lcicCl\\·ie ukOliczcnia s/lol,·. Wynik nil'

wplywa na ukoliczenie szkoly.
2.1. Wyniki sprall"dzianu oraz zas\\·iaelczcnia 0 szczego low)'ch wynikach sprawdzi anu

odpowiednio ella kazdego ucznia kOlll isja oh~go \\·a przekazuje do szkoly nil' pMnicj niz
na 7 cin i przcci zakOllczeniel11 zaj9c e1yelakl,·czno-wychowawczych, a w przypadku.
o ktorYI11 1ll0W<i \V USt. 9, - clo e1n ia 3 1 sicrp ni a c1anego roku.
22. 7.aswiadczcnic. 0 ktol)'1111ll01l·a II· ust. 20. dyn:klO r szkoly przekazuje ucznioll·i lub jcgo
rodzicol11 (prawnYI11 op ickllnom).
23. Przcwoclnicz'lcy szkolncgo zespo lu egzal1linac'j ncgo sporzqclza prolokol przcb icgu
sprawdziallu:

I)
2)

3)
4)

przell·ocln iczqcy zespolu egzaminalorow. 0 ktorym 111 0W3 II· ust. 5, sporz'ldza
prolokol przebicgu prac Ie go zcspoili.
prolokoly. 0 klorych Illowa II· ust. 2~. podp isujq czlonkowie odpowicelnich
zespolow.
prolokolv przckazuje si, nieZ\\·locznic IIlasc illej kOl11 isj i oJ.;n;gollcj .
prolokolv przcbicgu spramlzianll oraz pozostalq dokllmenlacj, sprallelzi anll
przcchowuje si, lI ecil lig zasad ohcslonych odr<;bnYll1 i p!',~ep i sall1i.

Przcpisy uzupeiniaj acc dl a przcproll·aclzcnia sprall·dziano\V

I" ~V czasi~~ ~i a" ilHa\\"dziaI!l!.l11ogjt b:"c ohc~l1i c~lc..go\~"ani_J1.r~edsta\\ " i c j cl ~-..2 rgallo\\
s pr(\\\l~iqcych

I)

nadz()r pcdagogiczny omz dclcgn,,"an i prZCdSl<1\,"iciele KOl11i ~j i CL'!1tralnc.i .
1-'1 zgodq dyrch:lOra kOl11isji oh:rc;go\\ cj obscf\,"atoral11i spra\\'dzianu lllog'-1 hyc

2)

przcclslall·icicle szkc\1IIyz.sl'·ch. pllh liczn'·ch placcl\\·ck closkonaknia nallcz,\:icli
oraz lI"\'cho\\a\\·ca klasy. clo klc\rcj ucz,szczaluczcll.
oso[1\. 0 J.;lor\ch mOIl J II· ust. I. nie uczeslnicza, II· przeprowad zcni u spralldzianu
an i W ustalcniu w\,lliko\\'"

7t)

2.

Uczell , kt6ry jest chory albo niepelnosprawny, w czasic trwania sprawdzianu moze
korzystac ze sprz«tu medycznego i lek6w koniecznych ze wzgl~du na chorob" lub
niepelnospr3\'~10sC.

3. Uczell moze, w terminie 2 dni od daty odpowiednio sprawdzianu, zglosic zastrzez.cni a do
dyrektora komi sji okr"gowej.jezeli uzna, ze w trakcie sprawcizianu albo egzaminu zostaly
naruszone przep isy clot)'czqce jego przeprowadzenia:
I)

2)

3)

dyrektor kom isji okr~gowe j rozpatruj e zgloszonc zastrzezenia IV termini e 7 dni od
daty ich otrzYl11ania; rozstrzygni,cic dyrcktora kOl11isji okn,gowcj jest ostatecznc,
w razie stwierdzenia naruszen ia przepis6w dotyczqcvch przcprowadznnia
sprawdzianu. nn skutek zastrzezeil, 0 kt6ryc h mowa IV USt. 4 lub z urzeycludnektor kOl11isj i okr"golVcj moze unicwaz.nic clany sprawdzian 1zarzilcizic jego
pOllolVne przcprowadzcnie. l Jniew37.nienic mozc nastiU1ic IV stosunku do
\\ s/ysl kich lIc z nio\\". a taki.c \\"stos unku do poszczeg()\n:!ch llCLlli()w.
\\-prz:vadk u ni emoznosci ll~laienia w:'nil,j-)\\ spra\\ d/ iall u. /. po\\"Udu Z;lh\ini~'ci:l
luh /lliSZC7CJl i~1 prac eg/(Imin;lCy jll:-ch. d:Tckl('r kO l11 i~jj ()krt;:!;o\\"~.i
\\ porozlllll icniu z dyrekl0rCJl1

przc prnV',ladzc 11 ic

KOJ11 is.ii

Cenl r;!ln~i Z(]r/.~1d~~j pono \\-n ic

~p r(\wd z i{t Ill];

P0l10 Wll CgO sprawc!/ilfl U. 0 k! 6rYlll ll W\\'(l \\ pkl :2 j ~, uq ,i1a dyri.' ktOJ
Komisji Centralllcj .
4. Zestaw)" zaciali i karty oc1powiec1zi db sprmvdzianu silpI7.ygotO\\\,wallc, przcchowywallcj
przckazywane \\ \varullKach uniemoi.li\\iaj,!cych ieh nieupmlVniollc uj a\\"J1ienie: 1) w przypdd ku

4)

lcrmin

nieuprawnioncgo ujawnienia zesta\v6\v zad311, dec),7:je . co do cla!szcgo przcbicgu sprawcizianu

pociejlllujc dvrektor komisji okn;gowej.

IV

porozumieniu z dyrektorem Komisji Cent ralnej.
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Rozdzial9
Ocenianie, klasyfikowanie uczni6w z dysfunkcjami rozwojowymi
~I

1.

.1 ezeli W IVynikll klasyfik acji semestra ln ej stw icrdzono, ze poziolll o s i qg ni ~c cdllkaC)j nvch
llcznia llniemozli\\'ia Ilib lltrlldni a kontynllowani c nallki w k1asic prograll1 olVo wyzszcj
nalc;i.y lIcznia:

I)
2)
3)
4)

skicrowac na spccjali stycznc badani a do poradni psychologiczno-pcdagogiczncj,
mot ywo\\3C llcznia przez poch wa ly i nagrody,
zintensvfi ko \\'ac \\'s p<\lprac~ 7, rod zicall1i IV celli ,vyr()\\'nani a poziomlllV icdzy
i lI ll1 icj (:tnosc i lICL ni ,1.

S)

\\ miJr\" l1107li\\osci

t)lg~l1Jil ()\\(\(." z;l.i\'cia \\:n)\\n~l\\-C l'(, .

())

organi/t)\q:lc pnl1hH.:

ktlk;.i(,llSkq .

7)

:-:.IOS()\\ ,!C

inti:"

idll(di/;IC.i~· n;\Uc/,lI1i<t. llh: L(lpc\\nil~ slopnio\\ -:

rl I: 1u:-.l

\\

iuil':

i ll m ic.i ~'lndsci uC/lli:1.
') l j c/ni ~ )\\ ic. l-..1l1r: eh pnzinm \\ il..'d7: i umicj\'ll1osci .iL'~llliZ~LY. Sq 01(l C/L'ni dpick:!
wychcn.\'awcy .
J. \ V:'Ch()"'8WCa org3ni7.uj c dl a Iyell lt l;;;n ic) \\ S10S0 \\ "11 '1 PO !ll OC \\ p o rO/lllli lC11 111
K)

z n:.lllczyciclC1l1 przcdllliotLl i l)\TcktorCIl1 S/lol,',

§2
Uczn iowie Z orzeczeni ami s!\\"iercl 7.ajqcymi d ys J eks.i ~ ro zwoj O\\"q Sq ocenian i zgodnie
z zalcceni ami Poradni Psychologiczno- Pcdagogiczne j,
2. Uczni owie reali zuj qcy program szko ly specja lnej (uposleclzcni e lImysloll'c II' stopni u
Ickkim i lIJ11iarkpll anym) oraz posiadajqcy op ini c poradni 7alecaj qce obni zeni c lVymagaJi
z zaj ~c cdukacyjnych Sq occ ni ani i klasylikoll'ani lVedlug sLesc iostopni owcj ska li oce n
o bowiqzuj qcej IV szkol e,
1.

3. Kryteria \;vymagall na poszczcg6 1ne oeen)' sf! cl ostosowane do realizo\\ ancgo programu
nauc%a nia i mozli\\"osci uezni 6w.
4. fstatlle znaezcnie \\- ocenianiu Llczni 6w z cle fi cytami ma w'Y"silek i zaanguzo\\"ani e ucznia.

stopniowy przyrost wiedzy i llmi cj, tnosc i, a !lie rzeczYlVi sty ieh poziom,

R ozdz iallO
Ewaluacja Szkolnego Systemu Oceniania
§I

J.

W proces ie cwaluac ji Wel.I." qtrzszko lnego SyslCll1u Occni ani a ucl zial biorq:
I) uczniowic (przez wype lnian ie ankiet. podczas dyskusji na lekejach do c1yspozycji
wychowawcy oraz swoboclnych rozl11owacl1 z nauez),cielall1i. na zcbraniach
Samol'Z1lciu UczniolVsk iego ).
2) rodzice ( IV czasic zebrall roclzicicl sk ieh og61nl'ch i indYlVidualnyc h. przc/. 3nkiCl<::.
dvsku~j~ z nauCl.yciclall1i).
3) n~lUC7IciL'l e ( p"dC/:1s posied/.C'll 1',1,11 PctI'I~'()gicznc'i. (ll's kusii. I.cbrall ).
1'0

Skoliczonl'Jl)

1'0" 1I '/1;0111\ III poddaic' ,iI' II c'rlfl "'lei i Well ll<!trzs/koln: S I steJll

O Ct..~n ii.l1lia. \\:"ci<-jga si~ \\·niosh.i.

3.

\\ .SI.) S\ ~ jeh

ZIll ian

ktorc b\d'l pOmOl'lK prL) dabzych p!,(leach.

\\ \\ 'l'\\"l1q lrzszko I11: 11l S~ ::;tClllCIll

()c~n iallia doku!ll~ic

Rmll

PLclagogi cLl1a.
-I . \\. prz''P"dkach nil' ohi\'II"'11 \\'l'\\'J];!lrISl'k"lnYIll S'sICIl1Cnl Occni"nia ciccl'/jc pode il1llljc

Dyrcklor Szkoll' II porozll Jllieniu z P"d,! Peda)2ogiCln<\.

7.1'

Aneks

do Statutu Szkoly
Podstawovvej w Mystkowie

Uchwalony przez

Rad~

PeciagogiczniL Vi dniu :29 sierpnia 2007 roku

Szkota podstawo wa
w MystkoWI8
09-130 BAllOSZI';WO
tel. (0-23) 6G-11-035

W Staluc ic
n as t ~p uiqce

I.

Sz~oly

f' odslawowej
zl11ian) :

\\ ~ 1 J"(v ci/iollu V \\
hl/!Tiicn iL:

l"',

IV

Mysl kow ic z dnia 26 czerwea 2007 roku wprowadza

no nr/s/h()lnc~()

S'"lcl1lu Occniani'l]'o

~

dndaic sic

si~

US I. ~" \\

-la. l lc/nid\\ i .klon U( ' \' ~/c/~l1 lia ckH.b lko\\"c i'.<!.i~l'i;'l cduk'lc:.inL' lub rc1iSi\' ;llhn
l'1: 'kt;. do ~r('dJ1i('.j occn . ldl') I\.' j 1l1()\\a \\ \\ liSt. 4 . \\ licz<l ~i\' 111kiL' rucz!)c nCL'n: ll/\"sk; \ lh.'
I l'

ch zai\'l'"
~ J rOlci/ialu VII dOl)C7'lcet!o \\'c\\,n3,lrzszkolnego
ciodaic si~ us\. 2a \V brzl11icniu:

2. w

S)SICI11U

Occniania po

us\.~

.. 2a. Ueznio\\ i. klory uez,szcza lna uOdathOWC zaj,cia cciukaeyj nc Ilib religi<; albo c ly~, .
cio sredniei oeen 0 ktorei 1110wa \V li S\. 2 wlieza s i ~ taU:e roeznc oec n\' uzyskanc z lyeh
zai~C .

