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PODSTAWA PRAWNA:
1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
2) Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.
zm.);
5) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481
z późn. zm.);
6) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.);
7) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.
zm);
8) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730);
9) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1078);
10) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad
techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz.
502);
12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.);
13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639);
14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611 z późn. zm.);
15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.);
16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm.);
17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 373);
18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512 z późn. zm.);
19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 z późn. zm.);
20) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325);
21) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
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22)
23)

24)
25)
26)

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1646.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z
2017 r. poz. 1322);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie w
sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o
wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.
395 z późn. zm.);
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§ 1.
1.
2.
3.
4.

Typ szkoły- Szkoła Podstawowa.
(uchylony).
Nazwa szkoły- Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie.
Siedziba szkoły – adres: Bieganowo 9, 88-200 Radziejów, Tel.: 542853517,
mail: bieganowo@o2.pl, strona www.szkola-bieganowo.pl.
5. Sztandar szkoły – szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1a.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) „Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie;
2) „oddziale przedszkolnym”- należy przez to oddziały zorganizowane w szkole, w których
dzieci objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
3) „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) „Dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie szkoły, radzie rodziców, samorządzie
uczniowskim” – należy przez to rozumieć organy szkoły;
5) „statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Bieganowie;
6) „uczniach” - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do szkoły
podstawowej;
7) „dzieciach”- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego;
8) „zindywidualizowanej ścieżce”- należy przez to rozumieć odpowiednio zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku czy uczniowi);
9) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;
10) „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły;
11) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku;
12) „organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Gminę Radziejów;
13) „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.
§ 2.
1. Nazwa nadana została uchwałą Rady Gminy Radziejów dn. 12.06.2002 roku. Ustalona
nazwa jest używana w pełnym brzmieniu:
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie.
2. Na pieczęci używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Bieganowie.
3. Na stemplu: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie,
Bieganowo, 88-200 Radziejów.

4

§ 3.
INNE INFORMACJE O SZKOLE
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Radziejów z siedzibą władz przy ul. Kościuszki
20/ 22, 88- 200 Radziejów.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Delegatura we Włocławku.
§ 4.
1. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i składa się z dwóch etapów:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.
1. Szkoła organizuje i prowadzi oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-6-letnich
Dopuszcza się przyjęcie dzieci 4- letnich na wniosek rodziców w miarę wolnych miejsc.
2. Ośmioletni cykl kształcenia jest zgodny z ramowym planem nauczania w klasach I- VIII
i tygodniową liczbą godzin.
3. Szkoła prowadzi zajęcia w świetlicy szkolnej wynikające z planu nauczania. W zajęciach
uczestniczą uczniowie dojeżdżający oraz w niewielkim stopniu miejscowi.
4. Szkoła posiada bibliotekę.
5. Szkoła może prowadzić:
1) nauczanie indywidualne;
2) w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły oraz orzeczeniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej istnieje możliwość zorganizowania nauczania
indywidualnego, klasy wyrównawczej i integracyjnej oraz zajęć rewalidacyjnowyrównawczych na zasadach określonych rozporządzeniami MEN.
§ 5.
Do obwodu szkoły, na podstawie Uchwały Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r.
należą następujące miejscowości: Bieganowo, Biskupice, Broniewo, Kolonia Wąsewo,
Opatowice, Tarnówka i Rokitki, Zagorzyce.
§ 6.
CELE I ZADANIA
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na
ich podstawie aktów wykonawczych, także realizuje cele i zadania zawarte w Programie
Wychowawczo- Profilaktycznym szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb danego środowiska, w szczególności:
1) umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów;
2) przestrzega zasady bezpieczeństwa, oraz zasady promocji i ochrony zdrowia w czasie
zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych;
3) uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
w toku zajęć lekcyjnych,
4) rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji rocznic
państwowych. W naszej szkole przyjęto do realizacji:
a) Rocznicę Odzyskania Niepodległości,
b) Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
c) Święto Patrona Szkoły,
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5) określa szczegółowe Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, opracowane zgodnie
z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów, także określa zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;
6) określa organizacje współdziałania z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, którą
nadzoruje pedagog szkolny, stosownie do potrzeb, oraz szczegółowe uzasadnienie
wskazanej formy pomocy w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni
psychologicznopedagogicznych
i innych
publicznych
poradni
specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni, dotyczy toku postępowania
zgodnie z zaleceniami PPP;
7) zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: udział w konkursach
przedmiotowych i kołach zainteresowań funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma
prawo przystąpić do konkursów w innej szkole, jeśli w szkole macierzystej takowego
konkursu się nie organizuje;
8) zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
9) kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka;
10) reprezentuje chrześcijański i etyczny system wartości, za podstawę przyjmuje
uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do
uczniów i osób o innych światopoglądach;
11) umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców
i rozporządzeniem MEN. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub
etyki nie może być powodem dyskryminacji.
12) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych;
13) określa zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki, uwzględnia ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz
przepisów prawa oświatowego;
14) określa formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;
15) (uchylony);
16) (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. (uchylony).
11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. (uchylony).
14. (uchylony).
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§ 6a.
SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY
1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Prawo oświatowe i jako
szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
1a) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc
również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
5) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę
programową kształcenia ogólnego ustaloną dla szkoły podstawowej;
6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym
zakresie
7) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów.
1a. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad :
1)
uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu,
słuchu
i wzroku poprzez ograniczenie wymagań i dostosowanie do możliwości na podstawie
odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń PPP;
2)
uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest
pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego dożywiania, pomocy rzeczowej w
miarę posiadanych środków.
2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju
ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:
1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy
i Świata;
2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych,
rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne;
3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły;
4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania
i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi;
5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy
podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach
sportowych oraz kołach zainteresowań;
6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek
i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach
filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych
zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach
sportowych;
7) zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz
instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści,
które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też
moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc,
naruszających normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;
8) szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP.
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2. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu
widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.
2. Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program wychowawczo profilaktyczny obejmujący:
1) wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
2) wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,
rodziców i nauczycieli.
2. Program opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Diagnozę przeprowadza Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik
szkoły.
3. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek.
§ 6b.
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/ dzieciom z
oddziałów przedszkolnych, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów/ dzieci i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.
3. (uchylony).
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/ uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole/ oddziale przedszkolnym, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
3a) z zaburzeń zachowania i emocji;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
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4a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem/
dzieckiem oddziału przedszkolnego oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów.
5. W ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w formie:
1) klas terapeutycznych dla uczniów szkoły(liczba uczniów w klasie nie może przekraczać
15 osób);
2) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów i dzieci szczególnie
uzdolnionych (liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób);
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowanych dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności ich nauki;
4) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba
uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
5) zajęć specjalistycznych organizowanych wg. potrzeb uczniów i dzieci tj.:
a) korekcyjno- kompensacyjnych organizowanych dla uczniów i dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób,
b) logopedycznych organizowanych dla uczniów i dzieci z deficytami kompetencji
i zaburzeniami sprawności językowych. W zajęciach może uczestniczyć do 4 osób,
c) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizowanych dla uczniów
i dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba
uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób,
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w
funkcjonowaniu w Szkole, w tym oddziale przedszkolnym, oraz z aktywnym
i pełnym uczestnictwem w życiu Szkoły. Liczba uczestników w tych zajęciach nie
może przekraczać 10 osób,
1) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające działania
szkoły w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów);
2) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanych dla
dzieci i uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły (oddziału przedszkolnego), ale ze
względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą
realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć edukacyjnych
wspólnie rówieśnikami w oddziale przedszkolnym czy szkolnym i wymagają
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
2) porad i konsultacji.
6. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego czy
zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem czy uczniem oraz wspólnie
z oddziałem szkolnym czy przedszkolnym.
7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor (na
wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,
z której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą w tej formie).
8. Uczeń/ dziecko objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje w szkole
czy oddziale przedszkolnym odpowiednio program wychowania przedszkolnego czy
programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności
z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia).
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9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem objętym zindywidualizowaną
ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka/ ucznia
w szkole.
9a. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
1) uczniów i dzieci objętych kształceniem specjalnym;
2) dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym czy uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.
10. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 5 pkt od 2 do 6 niniejszego paragrafu nie może być
dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie
lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ ucznia łącznego
tygodniowego czasu tych zajęć.
10a. Zajęcia, o których mowa w ust. 5 pkt 2 do 5 prowadzą nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się je
przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
11. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
12. W Szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do
oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkoły udzielają zatrudnieni:
1)
nauczyciele;
2)
pedagog
3)
logopeda;
4)
nauczyciel o specjalnych kwalifikacjach.
11. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we
współpracy z:
1) rodzicami uczniów/dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny dzieci
i młodzieży.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1)
ucznia;
2)
rodziców ucznia;
2a) dyrektora szkoły;
3)
nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4)
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5)
pielęgniarki szkolnej;
6)
pomocy nauczyciela;
7)
poradni;
8)
pracownika socjalnego;
9)
asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) (uchylony);
12) asystenta rodziny;
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
11. (uchylony).
12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz jednostki doskonalenia nauczycieli.
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13. Szczegółowe zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

określa rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
§ 6ba.
1. W razie stwierdzenia, że uczeń/ dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy
oraz informuje o tym wychowawcę oddziału (w przypadku uczniów szkoły) lub dyrektora
(w przypadku dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego).
2. Wychowawca oddziału w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi;
2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli stwierdzi taką potrzebę;
3) informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną;
4) wnioskuje do dyrektora szkoły co do form udzielania pomocy, okresu ich udzielania
oraz wymiaru godzin;
2) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami
ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną;
3) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy.
3. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
4. W przypadku objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka uczęszczającego do
oddziału przedszkolnego zadania wymienione w ust. 2 wykonuje dyrektor szkoły za wyjątkiem pkt 3 i 4.
5. Dyrektor Szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka/ ucznia, który będzie
objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie
ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane.
6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale
w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy
z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.
7. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
8. W przypadku gdy w wyniku udzielania uczniowi czy dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w szkole (w tym w oddziale
przedszkolnym), dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu,
w celu jego rozwiązania.
9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów i dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni.
Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla tych uczniów/
dzieci uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy opinii
z zastrzeżeniem § 6b ust. 9a pkt 2 .
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§ 6bb.
1. Dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym.
2. Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
dzieci/ uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów, w szczególności zajęcia
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza prowadzenie
tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia).
5) integrację dzieci/ uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/ uczniami
pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
1. W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej dziecka czy ucznia organizuje
się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie,
usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.
2. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku/ uczniowi z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem czy uczniem.
Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń/ dziecko
bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem, wyznaczony
przez dyrektora Szkoły.
4a. Zespół ustala dla ucznia formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar
godzin w których formy te będą realizowane.
3. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej jeden raz w półroczu, przy czym o terminie
spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice dziecka/ ucznia/ pełnoletni
uczeń gdyż mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. W spotkaniach zespołu mogą
także uczestniczyć:
1) na wniosek Dyrektora przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej lub
pomoc nauczyciela;
2) na wniosek lub za zgodą rodziców / pełnoletniego ucznia inne osoby w szczególności
lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
5a. Osoby biorące udział w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania poruszanych tam
spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia/ dziecka, jego rodziców, nauczycieli,
specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem czy uczniem, a także innych osób
uczestniczących w tym spotkaniu.
6. Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla dziecka/ ucznia objętego kształceniem
specjalnym indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) zwany dalej „programem”, którym są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane.
7. W programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5
dzieci/ uczniów.
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8. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap
edukacyjny.
9. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka czy ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
10. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę
efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
11. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki:
o jeden rok - na I etapie edukacyjnym;
o dwa lata - na II etapie edukacyjnym.
12. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić: rodzic ucznia, wychowawca klasy, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
13. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.
14. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,
w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
2) zgody rodziców ucznia/ pełnoletniego ucznia.
15. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.
16. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
17. Szkoła zatrudnia/ może zatrudniać również:
1) specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych (niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym), specjalistów lub
2) pomoc nauczyciela.
12. Nauczyciele, o których mowa w ust. 17:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz realizują zintegrowane działania i zajęcia wyznaczone przez dyrektora szkoły;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
4) prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne
13. Szczegółowe warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określa rozporządzenie MEN.
§ 6bc.
1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na indywidualny
program lub tok nauki.
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2. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego
roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
1) uczeń niepełnoletni (za zgodą rodziców);
2) rodzice ucznia (niepełnoletniego);
3) uczeń pełnoletni;
4) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek
(za zgodą rodziców/ pełnoletniego ucznia).
1. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z w/w przepisami.
2. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
§ 6bd.
1. Indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się odpowiednio dzieci lub uczniów, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie szkoły czy do oddziału przedszkolnego.
1a. Indywidualne nauczanie stanowi formę spełniania obowiązku szkolnego.
2. Indywidualne, roczne przygotowaniem przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu.
3. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zakres i czas prowadzenia
zajęć indywidualnego nauczania przy czym przy ustalaniu czasu prowadzenia tych zajęć
Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia czy dziecka/ pełnoletniego ucznia.
4. Indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
§ 6c.
POMOC MATERIALNA
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten
cel w budżecie państwa lub budżecie Gminy Radziejów.
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji,
umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub
motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak
i motywacyjnym.
5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
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wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- w tym w szczególności zakupu
materiałów edukacyjnych.
5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli
organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których
mowa w ust. 6 nie jest możliwe.
6. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.
7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
8. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
10 miesięcy.
9. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy
o systemie oświaty.
10. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej
sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.
11. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.
12. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy
o systemie oświaty.
13. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
14. Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji
materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów
zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
5. Rada Gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia
postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
6. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką
średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym
okres, w którym przyznaje się to stypendium.
7. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
8. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I-III oraz uczniom
oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.
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9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.
10. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki.
11. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18.
12. Stypendium MEN może zostać przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi
uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
§ 6d.
GOSPODAROWANIE PODRĘCZNIKAMI, MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI
ORAZ MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI W SZKOLE
1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych
w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne
mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów
edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom
materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. (uchylony).
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III.
5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia
ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych
podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki
i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony
w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości
psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie
kontynuuje naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje
szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.
1. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami
edukacyjnymi zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty
i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (w tym dostosowanymi do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) dyrektor może
je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.
Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.
2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu
używania.
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału
edukacyjnego wypożyczonego innej szkole przysługuje zwrot kwoty nieprzekraczającej
kosztu ich zakupu.
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§ 6e.
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
1. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę
poza jej terenem.
2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno- wychowawczych uczniów jest ustalony z
uwzględnieniem:
1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególne dni tygodnia,
2) różnorodności zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia.
1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i dodatkowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów na początku roku szkolnego z regulaminami pomieszczeń o zwiększonym ryzyku (jak np. sala gimnastyczna, pracownia
komputerowa itd.).
3. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie.
4. Niedopuszczalnym jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do
tego osoby.
5. Pomieszczenia szkoły posiadają zgodnie z normami właściwe oświetlenie, wentylacje,
ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową.
6. W salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 18°C. W przypadku niemożliwości zapewnienia w salach lekcyjnych powyższej temperatury dyrektor może
zawiesić czasowo zajęcia szkolne. Zobowiązany jest powiadomić o zawieszeniu zajęć organ prowadzący. Dyrektor może również zawiesić zajęcia, gdy:
1) temp. zewnętrzna w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie wynosi -15°C lub
mniej,
2) na danym terenie wystąpiły zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów, np. duże opady
śniegu, ulewne deszcze, powódź, zagrożenie chorobami zakaźnymi lub innymi
chorobami,
W obydwu przypadkach Dyrektor może zawiesić zajęcia, ale tylko za zgodą organu
prowadzącego.
§ 6f.
1. Podczas prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego nauczyciel prowadzący te zajęcia
musi:
1) sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed ich rozpoczęciem
2) zadbać o dobrą organizacje zajęć oraz o zdyscyplinowanie uczniów;
3) dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
4) asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie;
2. Nie wolno wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów
sportowych.
3. W czasie zajęć ruchowych należy zwracać szczególną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności i trudności.
4. Uczeń uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinien być zwolniony w
danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić jego rodziców.
5. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
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§ 6g.
1. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniowie powinni przebywać
w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem dyżurującego
nauczyciela.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających
od
przyjętych
norm.
W
szczególności
powinien
reagować
na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania;
3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek
i innych urządzeń i dekoracji szkolnych;
4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do
budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych;
5)niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności
w toaletach i szatniach;
6)natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku
i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
4. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby
dyżurującej.
5. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych.
6. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób
przebywających na terenie szkoły.
7. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły
obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
8. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel
prowadzący zajęcia.
9. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub
dyrektora szkoły.
10. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców sporządzoną na specjalnym druku opatrzonym pieczątką szkoły.
§ 6h.
ZASADY ODBIERANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY (ŚWIETLICY)
1. Na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów wypełniają pełnomocnictwo
dotyczące zapewnienia dziecku opieki w przypadku zwolnienia z zajęć, odbioru ze
świetlicy szkolnej i powrotu do domu.
2. Pełnomocnictwa zebrane od rodziców przechowywane są przez wychowawców w teczce
wychowawcy klasy.
3. Nauczyciel zwalnia ucznia z zajęć w przypadku osobistego zgłoszenia się rodzica lub
pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazaną
w treści pełnomocnictwa.
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4. Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe i może być w każdej chwili odwołane
lub zmienione przez rodziców.
5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka odbieranego przez
pełnomocnika.
6. Nauczyciel może odmówić wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa
(np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać
dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica
lub innego pełnomocnika. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo, za wiedzą
Dyrektora, wezwać policję.
7. W przypadku, gdy uczeń nie zostanie odebrany po upływie czasu pracy świetlicy szkolnej,
nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub pełnomocnikiem.
8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami, w dokumentacji szkoły nie można
uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, pełnomocnika, nauczyciel powiadamia
dyrektora szkoły, a następnie policję.
9. Rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót ich dziecka ze szkoły, jeśli
ukończyło 7 lat.
10. Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zawodach szkolnych, konkursach,
biwakach, wycieczkach i innych imprezach kulturalnych, zobowiązując się jednocześnie
(w formie pisemnej) do zapewnienia bezpieczeństwa swojemu dziecku w drodze
pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem (mogą również
upoważnić pisemnie inną pełnoletnią osobę do odbioru ich dziecka).
§ 6i.
ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI PODCZAS ZAJĘĆ POZA TERENEM SZKOŁY
1. Na udział w wycieczce z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.
2. Wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia „Karty wycieczki’’.
3. Liczebność grup przypadających na jednego opiekuna podczas wycieczek i wyjść powinna
odpowiadać normom:
1) 30 uczniów na opiekuna przy wyjściu poza teren szkoły na terenie tej samej
miejscowości. Jeżeli wycieczka odbywa się poza teren miejscowości, dzieci powinni
być pod opieką co najmniej 2 nauczycieli;
2) 15 uczniów na opiekuna przy wyjeździe poza miejscowość;
3) 20 uczniów na opiekuna podczas obozów;
4) 10 uczniów podczas wycieczki rowerowej;
5) 15 uczniów podczas wyjazdu na basen,
z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
1. Przy organizacji zajęć oraz wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów i sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan
zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, jak również
specyfikę zajęć czy wycieczek i warunki w jakich będą przebiegać.
2. Nie wolno organizować wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
3. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
4. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba
niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
5. W przypadku specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział
wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych, kierow19

nik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
6. Wszystkie wycieczki organizowane w szkole odbywają się zgodnie ze szkolnym regulaminem wycieczek.
§ 6j.
PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA
1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje profilaktyczną
opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne
zdrowie.
3. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna
natomiast opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.
4. Pielęgniarka szkolna współpracuje z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, pedagogiem
szkolnym, a także rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.
5. Współpraca, o której mowa w ust. 4, polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz
rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów szkoły.
6. Pielęgniarka szkolna doradza Dyrektorowi Szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa
uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.
7. Współpraca pielęgniarki szkolnej z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami polega na:
1) przekazywaniu informacji o:
a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia;
b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
uczniami,
c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z pielęgniarką bądź lekarzem dentystą;
1) informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:
a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki
stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań
przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,
b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;
1) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów.
4. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów.
5. W celu integrowania opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka szkolna współpracuje
również z lekarzem dentystą oraz lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
6. W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub
niepełnosprawnymi w szkole pielęgniarka szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz Dyrektorem i pracownikami
szkoły.
7. Współpraca, o której mowa w ust. 10, obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad
uczniem dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania
leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole.
8. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole
przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.
9. Minister właściwy do spraw zdrowia może ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia
postępowania dotyczące opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi
w szkole, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa naukowe o
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zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z
postanowieniami ich statutów.
10. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia
wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub
niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.
§ 6k.
1. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po
zaopatrzeniu w odpowiednie urządzenia i sprzęt.
2. Aby zapewnić właściwą opiekę i bezpieczeństwo uczniów na drogach publicznych szkoła:
1) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich
z przepisami ruchu drogowego,
2) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu
drogowego.
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub
instalacyjnych w czasie pracy szkoły, prace te organizuje się w sposób nienarażający
uczniów na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
4. Miejsca prowadzenia prac remontowych należy zabezpieczyć przed dostępem osób
nieuprawnionych, w szczególności uczniów.
5. Wszyscy pracownicy podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§ 7.
ORGANY SZKOŁY
1.

Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły;
1a) Rada Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców ;
4) Samorząd Uczniowski.
2. (uchylony).
§ 8.
DYREKTOR SZKOŁY
1. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są
zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie
organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;
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5) powołuje nauczyciela czasowo zastępującego Dyrektora szkoły w czasie nieobecności
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi
przepisami;
7) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły;
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
9) opracowuje arkusz organizacji szkoły na podstawie którego ustala tygodniowy rozkład
zajęć;
10) dba o powierzone mienie;
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli;
12) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami;
13) współpracuje z Radą Szkoły, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem
Uczniowskim;
13a) współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;
13b) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji (w szczególności harcerskich);
14) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
15) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec
uczniów;
16) jest zobowiązany zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę;
17) jest zobowiązany ogłaszać szkolny zestaw podręczników;
18) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane
przez Radę Pedagogiczną programy nauczania/ wychowania przedszkolnego;
19) występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
20) dokonuje odroczenia obowiązku szkolnego;
21) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki
na czas określony zgodnie z właściwymi przepisami;
22) (uchylony);
23) (uchylony);
24) zapewnia w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły oraz orzeczeniami
i opiniami PPP możliwość zorganizowania nauczania indywidualnego, klasy wyrównawczej i integracyjnej oraz zajęć rewalidacyjno- wyrównawczych;
25) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
26) w przypadku otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora Dyrektor szkoły obowiązany jest w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania powiadomić:
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
1) organizuje zastępstwa doraźne4 i długoterminowe,
2) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego w szkole,
3) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły,
4) kontroluje dokumentację szkolną (dzienniki, arkusze, kronikę szkoły, dzienniki działalności pozalekcyjnej),
5) opracowuje planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) nadzoruje organizację imprez i uroczystości szkolnych;
7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w szkole.
8) wspomaga szkołę w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości
udzielanej pomocy;
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9) współpracuje z pielęgniarką, lekarzem, lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;
10) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
11) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu Szkoły.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki przejmuje (w porozumieniu
z organem prowadzącym) wyznaczony nauczyciel.
3. (uchylony).
§ 8a.
RADA SZKOŁY
1. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów (kl. VII i VIII/ kl. V- VI nieobowiązkowo)
2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Szkoła dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady.
4. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane. W regulaminie, mogą być określone rodzaje spraw,
w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.
6. Zapisy regulaminu nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.
1. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.
2. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego,
za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
3. Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor z inicjatywy własnej lub na wniosek rady rodziców.
4. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
1) uchwala statut szkoły;
2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego
nauczyciela zatrudnionego w szkole;
4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy
istotne dla szkoły;
5) Rada Szkoły z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady
oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji:
a)
dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęcia z języka obcego nowożytnego
innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa,
lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programu nauczania),
b)
zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
c)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności
w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
d)
zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
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§ 9.
RADA PEDAGOGICZNA
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionych do wydawania aktów prawa na terenie szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole (również
oddziału przedszkolnego).
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania
uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
7a. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków.
7b. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest
działalność opiekuńczo –wychowawcza.
7c. Osoby biorące udział w zebraniu zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
8. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
9. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) przygotowywanie zmian statutu szkoły, uchwalanie jego nowelizacji;
4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
5) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z
funkcji Dyrektora Szkoły;
6) w szczególnych przypadkach akceptowanie zmian podręczników i programów nauczania w każdym roku szkolnym;
7) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
8)
(uchylony);
9)
(uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) (uchylony);
13) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
14) postanawianie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
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15) postanawianie o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej – raz w jednym cyklu
nauczania;
16) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
17) (uchylony);
18) (uchylony);
19) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia
pracy szkoły;
20) wskazywanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.
9a. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych);
2) program nauczania;
3) projekt planu finansowego szkoły;
4) formy realizacji zajęć do wyboru z wychowania fizycznego;
5) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
6) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
7) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
8) powierzenie stanowiska wicedyrektora.
1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności stanowiący odrębny dokument,
którego zapisy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jej zebrania są
protokołowane elektronicznie.
§ 10.
RADA RODZICÓW
1. W szkole działa Rada Rodziców będąca reprezentantem ogółu rodziców uczniów i dzieci
uczęszczających do Szkoły.
2. Działalność Rady Rodziców przebiega w oparciu o regulamin opracowany przez rodziców.
Regulamin określa cele, struktury i zasady działania Rady Rodziców. Określa tryb
i procedury powoływania Rady Rodziców, precyzuje kompetencje i zadania, wskazując
szczególnie te, które dotyczą prac Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Rady Klasowej. Regulamin Rady Rodziców określa zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu
Rady.
2a. Regulamin Rady rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
3. Rodzice są zobowiązani do dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do
szkoły oraz jego regularnego uczęszczania na zajęcia i zapewnienia dziecku warunków
umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
4. Rodzice mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły w terminie do 30 września każdego roku o spełnianiu obowiązku szkolnego poza granicami Polski.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem rodziców do natychmiastowej realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci.
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§ 10a.
ROLA RADY RODZICÓW
1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Kompetencje Rady Rodziców:
1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły,
b) (uchylony),
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
i wychowania;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
3a) opiniowanie projektów eksperymentów pedagogicznych;
3b) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora zajęć do wyboru (wychowanie fizyczne);
3c) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
3d) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
w przypadku braku zgody zespole nauczycielskim;
3) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczenie do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
4) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
5) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
6) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
7) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych
szkoły;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym.
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a,
program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy
określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 11.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
2a. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami, ogółu uczniów.
4. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
praw, takich jak:
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1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego
(Patrz: Regulamin Samorządu Uczniowskiego);
6) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.
5. Samorząd uczniowski może prowadzić działania w zakresie wolontariatu, w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.
6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
§ 11a.
ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących
życia szkolnego.
3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego
trybu:
1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład
zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;
2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów;
1. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej
poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”
z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
3. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
4. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące
zasady postępowania:
1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady
pedagogicznej,
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły
można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
1) konflikt dyrektor – rada rodziców:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu
rady rodziców z udziałem dyrektora,
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić
się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
1)
konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między
wybranymi
przez
samorząd
uczniowski
przedstawicielami
samorządu
uczniowskiego, a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu
uczniowskiego.
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1) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.
a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na
wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli,
przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.
§ 11b.
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI
1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów
i rodziców oraz wywiadówki.
3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie
może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
4. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału
w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą
oddziału w innym terminie.
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy
i szkole (Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o „Program WychowawczoProfilaktyczny szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami);
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na
pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczym,
profilaktyki, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania);
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce:
a) na wywiadówkach,
b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej
z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej
przez nauczyciela,
c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;
1) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci;
2) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
3) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz
organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.
6. (uchylony)
§ 12.
ORGANIZACJA SZKOŁY
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31
sierpnia następnego roku.
1a. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich
rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz
dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego
dla szkół publicznych.
1b. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiemu może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze
do 8 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na:
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1) przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;
2) obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków
wyznaniowych;
3) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
1c. W dniach wolnych, o których mowa w ust. 1b szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć
wychowawczo - opiekuńczych.
1d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których mowa
w ust. 1b, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni
w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wyznaczenie
dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu prowadzącego.
2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie do 30 stycznia każdego roku, a
roczne w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktycznych danego roku
szkolnego.
3. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w
pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na dwa półrocza.
4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora do 21 kwietnia każdego roku na
podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły
zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny do 29 maja każdego roku.
5. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć lub dłuższej niż 30 dni nieobecności
nauczyciela Dyrektor szkoły wprowadza aneks do szkoły, który musi być zatwierdzony
przez kadrę prowadzącą.
6. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
2) imię, nazwisko oraz informację o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach
poszczególnych nauczycieli, rodzaj prowadzonych przez nich zajęć wraz z liczbą
godzin;
2a) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego przystępujących do
postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych;
2b) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
3) liczbę oddziałów poszczególnych klas wraz z liczbą uczniów w poszczególnych
oddziałach;
4) liczbę oddziałów przedszkolnych wraz z liczbą dzieci w poszczególnych oddziałach;
5) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wraz z godzinami
zajęć prowadzonych w grupach;
5a) tygodniowy wymiar godzin religii/ etyki, WDŻ i innych zajęć dodatkowych;
6) tygodniowy wymiar zajęć religii w oddziałach przedszkolnych;
6a) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
6b) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
6c) wymiar i przeznaczenie godzin przyznanych dodatkowo przez organ prowadzący w
danym roku;
6d) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin będących do dyspozycji dyrektora;
7) ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych
zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez
pedagoga, logopedę i innych nauczycieli;
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8) (uchylony);
9) liczbę godzin zajęć świetlicowych wraz z liczbą uczniów korzystających z opieki
świetlicowej oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
10) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;
11) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
2. Na podstawie arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 13.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów jest oddział (klasa), złożony
z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się
wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym
z ramowym planem nauczania i programem wybranym ze szkolnego zestawu programów
dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Liczba uczniów w oddziale klas I- III wynosi nie więcej niż 25 uczniów.
3. Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić oddział klas I- III jeśli
w trakcie trwania roku szkolnego liczba uczniów w tym oddziale zwiększy się ponad
liczbę 25 osób w skutek przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.
3a. Jeśli w trakcie roku szkolnego do oddziału klas I, II lub III przyjęty zostanie uczeń zamieszkały w obwodzie szkoły:
1)oddział ten może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów (maksymalnie o
dwóch uczniów) w ciągu całego etapu edukacyjnego lub
2)dyrektor może podzielić po poinformowaniu rady oddziałowej oraz za zgodą organu
prowadzącego.
3b. Jeśli liczba uczniów zwiększy się w trakcie roku szkolnego o więcej niż dwóch uczniów
dyrektor informuje radę oddziałową i dzieli oddział.
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
§ 14.
1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne
zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy zaś rozkład zajęć ustala
nauczyciel.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I- III ustala nauczyciel
prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
§ 15.
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone
w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo – lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
1a. Niektóre zajęcia zwłaszcza dodatkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowolekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyszkolnych a także w formie wycieczek.
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 min. zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
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1. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując ustalony dla ucznia
łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym (2 godzin na ucznia).
2. W klasach IV- VIII obowiązuje podział na grupy:
1) na obowiązkowych zajęciach informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24
uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej
liczącej nie więcej niż 24 osoby oraz liczba uczniów w grupie nie może przekraczać
liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej);
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych
w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie
oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, a przy podziale na
grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego);
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń (w tym laboratoryjnych)- w oddziałach liczących więcej niż 30
uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej
niż 26 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub między klasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów z tym, że jeżeli w skład
grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, między klasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 20 uczniów,
w tym 5 uczniów niepełnosprawnych).
1.
W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż odpowiednio 24, 26 czy 30
uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 15a.
1. Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII są realizowane w formie:
1)
zajęć klasowo- lekcyjnych (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo) oraz
2)
zajęć do wyboru: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo- lekcyjne.
2. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII wynosi 4
godziny lekcyjne.
3. Zajęcia do wyboru mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych
i między klasowych.
4. Dyrektor przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając:
1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie
lub aktywności fizycznej;
2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe środowiska lub Szkoły;
5) możliwości kadrowe.
2. Propozycję zajęć, o których mowa w ust. 5, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, Dyrektor przedstawia do wyboru
uczniom.
3. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.
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4. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą
być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
5. Dopuszcza się łączenie (w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie) godzin zajęć do wyboru z
zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
§ 15b.
1. W klasach IV- VIII realizuje się zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie”
(przy czym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i
znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują
treści zajęć WDŻ w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym- dla tych uczniów nie organizuje się zajęć WDŻ).
2. Na realizację zajęć, o których mowa powyżej przeznacza się w tygodniowym rozkładzie
zajęć, w każdym roku szkolnym, po 14 godzin (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy
dziewcząt i chłopców).
3. Zajęcia organizuje się w oddziałach lub w międzyoddziałowych grupach liczących nie
więcej niż 28 uczniów.
4. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich/ pełnoletnimi uczniami, na którym przedstawiona zostaje pełna informacja dotycząca celów i treści realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za przeprowadzenie spotkania odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
5. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jeżeli
jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły jego rezygnację z udziału w tych zajęciach w formie pisemnej.
6. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jeżeli
zgłosi dyrektorowi pisemną rezygnację z udziału w tych zajęciach.
7. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 15c.
DORADZTWO ZAWODOWE
1. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych
i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie
rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania
świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru
kolejnego etapu kształcenia.
2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego obejmują:
1) w klasach I-VI- orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów
z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji
oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2) klasach VII i VIII wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego
i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich
zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat
systemu edukacji i rynku pracy.
1. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
1) w klasach I-VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego;
2) w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia
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4.
5.

5.
6.

4.

5.

ogólnego oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
3) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
5) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez uczniów
środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców,
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach kształcenia
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania
i doskonalenia.
Doradztwo zawodowe na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych realizują nauczyciele
prowadzący te zajęcia.
Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego, który określa:
1) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych określonych w załączniku do
rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego;
2) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych
działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami;
3) terminy realizacji działań;
4) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
5) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
4. Program opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele
odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez
Dyrektora Szkoły.
Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program.
Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane
z realizacją doradztwa zawodowego;
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
3) opracowywanie programu doradztwa zawodowego we współpracy z innymi
nauczycielami, wychowawcami i specjalistami;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów, w zakresie realizacji działań
określonych w programie;
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym
gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.
Do zadań doradcy zawodowego w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy
w szczególności:
1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
4.
W przypadku braku doradcy zawodowego zadania, o których mowa powyżej,
realizuje wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel w tym nauczyciel wychowawca
opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog.
Na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego przeznacza się
minimum 10 godzin w roku dla oddziałów klas VII i VIII.
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§ 15d.
ZAJĘCIA DODATKOWE
1. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone są zajęcia
pozalekcyjne, tj, koła przedmiotowe, koła zainteresowań oraz SKS.
2. Wymiar zajęć o których mowa w ust. 1 zależny jest od liczby godzin przyznanych szkole
przez organ prowadzący oraz godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
3. Godziny realizacji wymienionych w ust.1 zajęć ujmuje się w tygodniowym planie
lekcyjnym szkoły.
4. Rozkład wymienionych zajęć umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych
uczniów.
5. Przy tworzeniu kół zainteresowań dopuszcza się możliwość tworzenia grup
międzyklasowych.
6. Uczęszczanie na tego rodzaju zajęcia jest dobrowolne- nauczyciel może wskazać ucznia
do uczestnictwa w tych zajęciach ale decyzję podejmuje uczeń (w przypadku ucznia niepełnoletniego- uczeń wraz z rodzicem).
7. Szkoła umożliwia realizację zajęć z funduszy unijnych.
§ 15e.
RELIGIA I ETYKA
1. Na życzenie pełnoletniego ucznia lub rodziców dziecka/ ucznia niepełnoletniego (w formie pisemnego oświadczenia) w szkole/ oddziale przedszkolnym organizuje się naukę religii (oddział przedszkolny) i naukę religii i etyki w szkole.
2. W oddziałach przedszkolnych zajęcia religii są uwzględnione w ramowym rozkładzie dnia
natomiast zajęcia religii oraz etyki w szkole uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie
zajęć.
3. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów/ dzieci (w oddziale
przedszkolnym), a w przypadku mniejszej liczby uczniów/ dzieci lekcje te powinny być
organizowane w grupach łączonych (międzyoddziałowych czy między klasowych).
4. Jeżeli w Szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż 7 uczniów/ dzieci
organ prowadzący szkołę (w porozumieniu z właściwym kościołem czy związkiem wyznaniowym) organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (poza
przedszkolnym) punkcie katechetycznym.
5. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z tych zajęć.
6. Nauka religii w szkole odbywa się w wymiarze 2 zajęć przedszkolnych/ 2 godzin lekcyjnych tygodniowo
7. Naukę etyki organizuje się zgodnie z zasadą określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu,
a tygodniowy wymiar godzin ustala dyrektor.
8. Uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
§ 16.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (na wniosek rodziców), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności szkoła organizuje świetlicę, której zasady pracy określ stosowny regulamin zatwierdzony przez
Dyrektora.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające
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zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej
niż 25 uczniów.
4. Do podstawowych form pracy świetlicy szkolnej należą:
1) zajęcia plastyczne i muzyczne;
2) zajęcia szachowe i warcabowe;
3) gry i zabawy dydaktyczne;
4) pomoc uczniom słabszym;
5) wycieczki poznawcze;
6) zajęcia ruchowe i rekreacyjne.
5. Zadaniem nauczycieli świetlicy w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w stosunku
do uczestników świetlicy jest:
1) zapewnienie bezpieczeństwa w nauce i zabawie;
2) organizowanie zajęć świetlicowych pod kątem prawidłowego wypoczynku dzieci
i młodzieży;
3) organizowanie pomocy w nauce;
4) współpraca z nauczycielami i rodzicami pod kątem jednolitego oddziaływania wychowawczego;
5) zapewnienie opieki uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii;
6) wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą;
7) prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkładem zajęć;
8) dbanie o estetyczny wygląd sali;
9) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowania czystości;
10) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami, opracowanie planu pracy, prowadzenie dokumentacji - dziennika zajęć świetlicy.
6. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
7. Świetlica prowadzi zajęcia według własnego planu zgodnego z planem dydaktycznowychowawczym szkoły;
8. Nauczyciele świetlicy:
1) są zatrudniani zgodnie z planem organizacyjnym szkoły;
2) uczestniczą w doraźnych zastępstwach zgodnie z potrzebami szkoły;
3) prowadzą dokumentację i sprawozdawczość związane ze swą pracą.
6. Wyposażenie świetlicy:
1) pomieszczenie winno być urządzone ciepło i przytulnie, wystrojem oddziaływać na wyobraźnię, zachęcać do przebywania w nim;
2) znajdować się w nim winny pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej, takie jak:
a) sprzęt audiowizualny,
b) sprzęt do organizowania gier i zabaw,
c) czasopisma, książki, materiały, przybory do zajęć artystycznych.
10. Świetlica działa w godzinach, które ustala Dyrektor szkoły w danym roku szkolnym w zależności od potrzeb rodziców i uczniów.
§ 16a.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli,
uczniów i rodziców, służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
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2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz
rodzice.
3. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
3) wdrażanie do poszanowania książki;
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
6) współdziała z nauczycielami;
7) rozwija życie kulturalne szkoły;
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.
1. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1) właściwą obsadę personalną;
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania
zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu
uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.
1. Zadania biblioteki szkolnej:
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
oraz innych materiałów bibliotecznych;
2) popularyzacja nowości bibliotecznych;
3) statystyka czytelnictwa;
4) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi- informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego
i komputerowego warsztatu informacyjnego;
5) komputeryzacja biblioteki;
6) renowacja i konserwacja księgozbioru;
7) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;
8) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i
pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
9) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej;
10) wdrażanie uczniów do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów bibliotecznych;
11) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, w dokształcaniu się i pracy twórczej;
12)
współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;
13)
współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.
1. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania:
1) gromadzi i opracowuje zbiory;
2) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni;
3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów;
4) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych;
5) udostępnia książki i inne źródła informacji;
6) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk
czytania i uczenia się;
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8) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;
9) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły;
10) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów;
11) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych;
12) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
1. Szczegółowe zadania biblioteki określa Regulamin biblioteki.
2. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) informowanie o aktywności czytelniczej,
c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze
literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
d) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
1) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych
i czasopism pedagogicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
1) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego oraz
innych dokumentów prawa szkolnego;
1) innymi bibliotekami, poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.
§ 17.
Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) zespołu urządzeń sportowych;
4) szatni;
5) sanitariatów;
6) terenu rekreacyjnego;
7) gabinetu dyrektora;
8) pracowni komputerowej.

§ 18.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga, logopedę oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. (uchylony).
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4. W/w osoby wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez Dyrektora szkoły przydziałem
obowiązków.
§ 19.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno- wychowawczej,
przerw międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych, w czasie oczekiwania uczniów na
rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek
organizowanych przez szkołę.
2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli jest związany z:
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę (dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców,
pedagoga, nauczyciela biblioteki, nauczycieli świetlicy);
1a) rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określaniem mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn ich niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu i uczestnictwie w życiu szkoły;
1b) podejmowaniem działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału
uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
2) prawidłowym przygotowaniem się do lekcji;
3) przygotowaniem pomocy dydaktycznych;
3a) dbaniem o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;
4) bezstronnością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów;
5) (uchylony);
6) udzielaniem pomocy uczniom słabszym, prowadzeniem zindywidualizowanej pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i doskonaleniem wiedzy merytorycznej
poprzez uczestnictwo w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych
z doradcami metodycznymi;
8) realizowaniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów;
9) kształceniem i wychowywaniem uczniów w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
10)
respektowaniem prawa ucznia;
11)
przestrzeganiem dyscypliny pracy;
12) przestrzeganiem tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców;
13)
przestrzeganiem niniejszego statutu.
2a. Nauczyciel może decydować o realizacji programu nauczania z lub bez podręcznika, materiału edukacyjnego czy ćwiczeniowego.
3. Nauczyciele w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy mogą prowadzić dobrowolne,
nieodpłatnie, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów zajęcia dodatkowe
w formie kół zainteresowań lub opieki nad organizacjami typu PTTK, PCK, LOP, SKO itp.
4. Wolontariat – nauczyciel prowadzi wolontariat w ramach umowy.
5. Nauczyciel odpowiada za:
1) skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela
dyżurów;
2) powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne;
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3) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły- wynikające z nieporządku, braku
nadzoru, zabezpieczenia.
1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.
§ 20.
1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne
problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na
wniosek zespołu.
3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym, a
podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku zebrania rady
pedagogicznej.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Cele i zadania zespołów nauczycielskich:
1) ustalenie i przedstawienie dyrektorowi zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji:
a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej
przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy
I- III,
b) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla
uczniów klas IV- VIII,
c) materiałów ćwiczeniowych.
1) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przy
wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;
2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli;
4) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów;
5) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
6) prowadzenie lekcji otwartych;
7) wymiana doświadczeń;
8) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów,
9) opracowywanie raportu o wynikach egzaminu.
§ 21.
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale nauczycielowi- wychowawcy.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę
możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących zadań
wychowawcy:
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, inspirowanie, wspomaganie
działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie
konfliktów w zespole uczniów;
2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie;
3) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów;
4) współpraca z pedagogiem szkolnym i PPP;
5) powiadamianie o przewidywanym dla ucznia półrocznym/ rocznym stopniu
niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki;
6) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:
1) prowadzenie, w powierzonej mu klasie planowej pracy, zmierzającej do realizacji planu
wychowawczego;
2) sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie życiem zespołowym
klasy.
Obowiązki wychowawcy:
1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania;
2) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności wdrażanie do dbania o higienę osobistą
i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP w życiu szkolnym,
interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z pielęgniarką szkolną
w sprawach ich zdrowia;
3) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy: prowadzenie dziennika
lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie świadectw szkolnych, wykonywanie innych
czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władzy
szkolnej i rady pedagogicznej;
4) prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie ze SPW;
5) wychowawca składa na zebraniach Rady Pedagogicznej sprawozdanie z przebiegu
i wyniku swojej pracy;
6) o przewidywanym dla ucznia półrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym należy
poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej (z pieczątką szkoły) na
miesiąc przed zakończeniem półrocza zajęć edukacyjnych. Kopię listu do rodziców
wychowawca zostawia w swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym;
7) usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonuje rodzic dziecka na specjalnych drukach
opatrzonych pieczątką szkoły, które są wydawane podczas wywiadówek przez
wychowawców. Jednorazowo rodzic otrzymuje 5 druków usprawiedliwienia
nieobecności, a ich odbiór kwituje podpisem;
8) zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych dokonuje rodzic dziecka na specjalnych drukach
opatrzonych pieczątką szkoły, które wydawane są podczas wywiadówek przez
wychowawców. Jednorazowo rodzic otrzymuje 3 druki zwolnienia, a ich odbiór kwituje
podpisem;
Teczka wychowawcy klasy powinna zawierać :
1) listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą;
2) listę dzieci ubezpieczonych;
3) kopie korespondencji z rodzicami;
4) usprawiedliwienia nieobecności w szkole;
5) plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny;
6) plan godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
7) zeszyt uwag.
Wychowawca klasy zdaje dyrektorowi szkoły dokumenty stanowiące wartość archiwalną
do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku
szkolnego.
Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację:
1) dziennik lekcyjny i dziennik innych zajęć;
2) rozkłady materiału z poszczególnych przedmiotów na dane półrocze;

3) konspekty lekcyjne ( n-l stażysta).
9. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
§ 21a.
Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dzieci/ uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i
pozaszkolnym dzieci/ uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 21b.
Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy uczniów oraz ich poziomu językowego;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci i uczniów;
3) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju
mowy dzieci/ uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów,
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz
udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
§ 21c.
Zadania doradcy zawodowego określa § 15c ust. 8 i 9 Statutu.
§ 21d.
Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 16a ust. 5 Statutu.
§ 22.
Zadania nauczyciela świetlicy określa § 16 ust. 5 Statutu.
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§ 22a.
1. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Szkole są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownicy administracji i obsługi szkoły są zatrudniani i zwalniani przez dyrektora na
podstawie ogólnych przepisów prawa pracy.
3. Do podstawowych zadań pracowników administracji i obsługi należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa stanu technicznego budynku i urządzeń;
2) zapewnienie należytego zaopatrzenia;
3) stosowanie się do przepisów BHP, przestrzeganie Statutu Szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, regulaminów i zarządzeń dyrektora.
1. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialności ustala dyrektor
szkoły.
2. Wszyscy pracownicy podlegają odpowiedzialności porządkowej wynikającej z art. 108
Kodeksu pracy.
§ 22b.
ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
§ 22c.
1. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
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9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie
wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do
etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i
zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
1. Wynikające z powyższych celów zadania oddziału przedszkolnego realizuje w ramach
określonych obszarów edukacyjnych:
1) Fizyczny obszar rozwoju dziecka;
2) Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
3) Społeczny obszar rozwoju dziecka;
4) Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
1. Oddział przedszkolny umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
1) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich,
2) wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
3) rozwijanie wrażliwości moralnej,
4) dbanie o kulturę języka polskiego,
5) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka,
6) ukazywanie wzorców osobowych wybitnych postaci historii i kultury, pracowników, rodziców;
7) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny,
8) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców,
9) kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej,
10) kultywowanie tradycji i obyczajów,
11) zapoznanie z historią i symbolami narodowymi,
12) wychowanie w duchu poszanowania symboli narodowych,
13) przybliżanie tradycji i kultury regionu,
14) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu
i przeżywaniu wartości uniwersalnych.
1. Powyższe zadania realizowane są poprzez:
1) wychowawczo- edukacyjne zajęcia grupowe;
2) organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze patriotycznym;
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3) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych;
4) udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach.
§ 22d.
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
1. Odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego dokonuje rodzic lub upoważniona przez niego
osoba.
2. Upoważnienia określonego w ust.1 dokonuje się w drodze udzielenia pełnomocnictwa
osobie pełnoletniej.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone również osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13
rok życia.
4. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej.
5. W pełnomocnictwie określa się dane pełnomocnika, w tym: imię, nazwisko oraz rodzaj
i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
6. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym.
7. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez pełnomocnika dokumentu potwierdzającego
tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.
8. Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.
9. Dzieci mieszkające w odległości 3 km od szkoły dowożone i odwożone są autobusem
szkolnym, a opiekę w tym czasie sprawuje nad nimi opiekunka autobusu, zapewniająca im
bezpieczeństwo w czasie jazdy.
10. Na trasach przejazdu autobusu do szkoły dzieci klas „0” ( 4, 5, 6- letnie i do ukończenia
7 lat) muszą być przyprowadzane do autobusu i odbierane przez rodziców lub osoby
upoważnione.
§ 22da.
1. Dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy
przyprowadzać do oddziału. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych
dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
2. Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka w przypadku pogorszenia jego stanu zdrowia
podczas pobytu w oddziale.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) podawanie dziecku leku
w oddziale przedszkolnym odbywa się tylko na pisemny wniosek rodziców.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.3 rodzice zobowiązani są do
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość
podawania oraz okres leczenia.
5. W oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem
pomocy w nagłych wypadkach.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) Szkoła powiadamia
rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe.
7. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu
przybycia rodziców przebywają z nim pracownicy Szkoły (nauczyciel lub Dyrektor).

§ 22db.
1. Dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych ich rodzicom i nauczycielom
udziela się pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach i na zasadach określonych
w § 6b Statutu.
2. Dzieci niepełnosprawne wymagające zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym na zasadach określonych w § 6bb Statutu.
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3. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału przedszkolnego obejmuje się indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym na zasadach określonych w § 6bd Statutu.
§ 22e.
1. Organami oddziału przedszkolnego są:
1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie;
2) Rada Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie;
3) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Bieganowie;
4) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Bieganowie;
1. Szczegółowe kompetencje tychże organów są tożsame z zadaniami i kompetencjami
zawartymi w § 8, § 8a, § 9 oraz § 10 Statutu.
2. Zasady współpracy organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów określa § 11a
Statutu.
§ 22f.
Organizacja pracy oddziału przedszkolnego
1. W szkole organizuje się jeden oddział przedszkolny, w którym realizowany jest
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut, z zastrzeżeniem wyjątków
dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i zajęć specjalistycznych.
4. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym
że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć rewalidacyjnych czy zajęć religii,
powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 4 lat- około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut.
5. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w oparciu
o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawa programową
wychowania przedszkolnego.
6. Dyrektor powierza oddział przedszkolny opiece nauczycielowi- wychowawcy.
7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej wskazany nauczyciel opiekuje się danym oddziałem do czasu zakończenia
korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci z tego oddziału.
5. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i
opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz
oczekiwań rodziców.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego
oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 22g.
Czas pracy oddziału przedszkolnego
1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku
w wymiarze 25 godzin tygodniowo wg planu przedstawionego rodzicom.
2. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę od 4 do 6 godzin dziennie, w tym czasie realizuje się podstawy
programowe wychowania przedszkolnego.
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3. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek
Dyrektora i Rady Rodziców.
4. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym określa się
w arkuszu organizacji na dany rok szkolny.
§ 22ga.
Organizacja zajęć dodatkowych
1. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor w porozumieniu z rodzicami i organem
prowadzącym.
2. Zajęcia dodatkowe organizuje się pod warunkiem, że przynajmniej ¾ rodziców dzieci
danego oddziału deklaruje w nich udział swoich dzieci.
3. Podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez osobę niezatrudnioną w oddziale
przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oddziału przedszkolnego.
4. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.
§ 22gb.
1. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka religii, na
zasadach określonych w § 15e Statutu.
2. Dzieci uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych
w oddziale pozostają pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
3. Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką
nauczyciela oddziału
§ 22gc.
Doradztwo zawodowe w oddziale przedszkolnym
1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego prowadzone w oddziale przedszkolnym
obejmują wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie
ich zainteresowań i uzdolnień.
2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego prowadzonych zgodnie z
przyjętym programem wychowania przedszkolnego - przez nauczycieli prowadzących
te zajęcia;
2) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci
środowiska pracy w wybranych zawodach.
§ 22h.
Zadania nauczycieli i sposób współdziałania z rodzicami
1. Współdziałanie z rodzicami odbywa się w następujących formach:
1) zebrań rodziców z nauczycielem prowadzącym oddział, innymi nauczycielami,
specjalistami lub Dyrektorem;
2) konsultacji i rozmów indywidualnych z nauczycielem lub Dyrektorem;
3) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń realizowanych w ramach udzielania rodzicom
pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
4) wspólnego organizowania uroczystości.
1. Stałe spotkania z rodzicami w roku szkolnym odbywają się we wrześniu, w listopadzie,
w lutym i w maju.
2. Rodzice mają prawo do:
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1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania
dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo:
Radę Rodziców;
6) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;
7) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości oddziału przedszkolnego;
8) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;
9) (uchylony);
10)
zgłaszania własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty
opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;
11)
ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia;
12)
wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy
dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej.
4. Rodzice mają obowiązek:
1) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu w obszarach ich dotyczących;
2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju;
3) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku
podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać
nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni;
4) przyprowadzać do oddziału przedszkolnego wyłącznie dzieci zdrowe, jak również
przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie lub
oświadczenie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do oddziału
przedszkolnego, w przypadkach wzbudzających u pracowników jednostki podejrzenia
o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka,
stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po
spowodowanej chorobą;
5) odbierać dziecko niezwłocznie w przypadku otrzymania informacji od pracowników
o stwierdzonej u dziecka chorobie lub złym samopoczuciu uniemożliwiającym mu
funkcjonowanie w warunkach przedszkolnych, lub w przypadku stwierdzenia przez
pracowników u dziecka sytuacji zdrowotnej mogącej mieć szkodliwy wpływ na inne
dzieci;
6) niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i wykrytych u dziecka chorobach
zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak
i psychiczne;
7) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny
dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych
działań edukacyjnych i wychowawczych;
8) na bieżąco informować nauczyciela lub dyrektora o zmianach adresu zamieszkania,
telefonu kontaktowego;
9) terminowo, uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym;
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10)
zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku
komfort
i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym
powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie
„problemów fizjologicznych”;
11)
z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników.
§ 22ha.
Do obowiązków nauczycieli szkoły prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych
należy w szczególności:
1) troska i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece
dzieci w czasie zajęć organizowanych prze oddział przedszkolny;
2) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy
pracy do jego możliwości;
3) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczoedukacyjnych;
4) prawidłowe planowanie i organizacja
procesu opiekuńczego, wychowawczego
i dydaktycznego zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego oraz
odpowiedzialność za jej jakość;
5) współpraca z pedagogiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą
w stymulowaniu rozwoju dziecka i wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym;
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
7) indywidualizacja procesu wychowawczo- edukacyjnego: wyrównywanie szans oraz
wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień;
8) przeprowadzanie, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w klasie pierwszej szkoły podstawowej, obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą
i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz zapoznanie rodziców ze
stanem gotowości ich dziecka;
9) czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołach samokształceniowych;
10)
aktywny udział w życiu szkoły.
§ 22hb.
Prawa i obowiązki dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
1. Dziecko ma prawo do:
1) właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego;
2) podmiotowego i życzliwego traktowania;
3) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
4) akceptacji takim jakie jest, poszanowania godności osobistej;
5) własnego tempa rozwoju;
6) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
7) zabawy i wyboru towarzysza zabaw;
8) wszelkich innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Konstytucji i innych dokumentów nadrzędnych.
1. Dziecko ma obowiązek:
1) nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce;
2) sprzątać po zabawie miejsce zabawy;
3) dzielić się zabawkami z rówieśnikami
4) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;
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5) nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w szkole, na wycieczce,
na spacerze, podczas wspólnej zabawy;
6) przestrzegać zasad higieny osobistej;
7) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne.
§ 22i.
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy. W szkole spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2. Dziecko z poza obwodu szkoły realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, bez
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców
wniosku o kontynuację edukacji w klasie I.
2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy/ obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do
oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, oddział
nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
(terminy składania dokumentów) do oddziałów przedszkolnych określa organ prowadzący.
4. Dzieci nie będące obywatelami polski są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych na
warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
5. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
6. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
§ 22j.
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do
publicznej wiadomości.
2. O terminie o którym mowa w ust. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej
szkoły.
§ 22k.
Obowiązek szkolny
(uchylony)
§ 22l.
Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2. Na wniosek rodziców dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte
do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego
poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka;
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2) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły;
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki.
5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku
kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej
(nie dłużej niż do 18 roku życia).
6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku
szkolnego przez dziecko o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat.
7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
dyrektor szkoły może odroczyć (na wniosek rodziców) rozpoczęcie spełniania obowiązku
szkolnego w danym roku szkolnym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Wniosek, składa się w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat następnie można złożyć go ponownie
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
8. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 składa się nie później niż do 31 sierpnia,
a odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko powinno rozpocząć spełnianie
obowiązku szkolnego. Do wniosków tych dołącza się opinię Poradni PsychologicznoPedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego w danym roku szkolnym, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku dołącza się również to orzeczenie.
9. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku
szkolnego poza szkołą.
10. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne
na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy
programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok
szkolny z dyrektorem.(za wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
umiarkowanym lub znacznym).
11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
czy obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem
a) dziecka 6-letniego do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego
w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
b) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu do szkoły.
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
o realizacji tego obowiązku przez uczęszczanie dziecka do przedszkola za granicą lub
przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
4) zapewnienia dziecku warunków nauki w przypadku dziecka realizującego obowiązek
poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania
przedszkolnego.
§ 22m.
1. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie
szkoły należy do zadań dyrektora.
2. W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego obowiązek szkolny) dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły
w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.
§ 22ma.
1. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym
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3.
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roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku
szkolnego.
Do klasy I przyjmuje się :
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia rodziców
tych dzieci;
2) na wniosek rodziców- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły z zastrzeżeniem ust.4.
Na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko, które w danym
roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:
1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez
poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,
zwolnione jest z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy/ obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do
szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
Dziecko z poza obwodu szkoły realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, bez
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców
wniosku o kontynuację edukacji w klasie I.
Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w trybie i na warunkach określonych w odrębnych
przepisach.
Dziecko przybywające z zagranicy przyjmowane jest do szkoły na zasadach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. Jeżeli przyjęcie tego dziecka
odbywa się w trakcie roku szkolnego o jego przyjęciu decyduje dyrektor.
Przyjmowanie uczniów z zagranicy oraz przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej, szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej czy szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej tego samego lub innego typu regulują odrębne przepisy.
§ 22mb.
(uchylony)
§ 22n.
(uchylony)
§ 22o.
(uchylony)
§ 23.
PRAWA UCZNIÓW

1. Szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw.
1a. Dyrektor szkoły umożliwia uczniom zapoznanie się ze Statutem Szkoły. Statut Szkoły jest
ogólnodostępny i znajduje się w szkolnej bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły
(www:szkola-bieganowo.pl).
2. Uczeń ma prawo do:
1) otrzymania informacji o zapadających w szkole decyzjach dotyczących ucznia, takich
jak np. ocena z przedmiotów;
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2) wolności wypowiadania poglądów i opinii, w tym:
a) możliwości wypowiadania własnych sądów światopoglądowych, opinii o bohaterach
historycznych, literackich,
b) możliwości wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw
ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,
c) możliwości wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej
sprawie,
d) możliwości przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące
uczniów,
1) wolności myśli, sumienia, wyznania:
a) uczeń ma możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych,
b) szkoła zapewnia równe traktowanie, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu,
c) w szkole przestrzegana jest tolerancja wobec „inności” religijnej, kulturowej, etnicznej,
1) wolności zrzeszenia się:
a) uczeń ma możliwość działania w samorządzie szkolnym,
b) w szkole działa Samorząd Uczniowski, który decyduje o ważnych sprawach dotyczących uczniów,
c) uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej, w której wypowiadają się
na temat swojej działalności oraz w sprawach szkoły,
1)wolności od poniżającego traktowania i karania. W szkole nie wolno stosować kar naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia:
a) zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (ochrona nietykalności
cielesnej), poszanowania godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej),
1) ochrony prywatności ucznia. W szkole prawo do prywatności oznacza:
a) ochronę danych osobistych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny- status materialny, wykształcenie rodziców, ewentualne problemy – alkoholizm, rozwód itp.),
1)
równego traktowania wobec prawa szkolnego. Oznacza to:
a) jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny,
status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry- słaby),
b) równe traktowanie w sytuacji konfliktu ucznia – nauczyciela (możliwość dopowiedzenia swoich racji).
8) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
9) przejawiania własnej aktywności i zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści kształcenia oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
10) przedstawiania wychowawcy, Dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
11) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
12) życzliwego i podmiotowego traktowania procesie dydaktyczno- wychowawczym;
13) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
14) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z regulaminem klasyfikowania i promowania uczniów;
15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
16) pomocy w przypadku trudności w nauce;
17) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego;
52

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem
materiału i do powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy lub umiejętności. Ma też prawo do pomocy koleżeńskiej;
19) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych;
20) do niezadawania prac domowych na czas ferii i przerw świątecznych;
21) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów
wiadomości: w ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie;
22) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
23) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających na terenie szkoły.
2.
Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, jego rodzica, grupę uczniów
bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
Skargi są wnoszone pisemnie.
Skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
Z wyjaśnienia skargi należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach rozstrzygnięcia i wynikach postępowania wyjaśniającego.
Wnoszący skargę otrzymuje pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi.
§ 24.
OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
2) noszenia schludnego stroju nie odkrywającego ciała, bez wulgarnych bądź dwuznacznych napisów i rysunków, nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia,
nie używania makijażu. Ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule;
3) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych;
4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
6) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły,
współtworzenia jej autorytetu;
7) nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych (za
zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności);
za nieumyślne spowodowanie zniszczenia w/w rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej;
8) (uchylony)
9) nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
uczniów, np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych;
10) stosowania się do zakazu przynoszenia i używania telefonów komórkowych na terenie
szkoły. Nauczycieli obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego
w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
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11) całkowitego zakazu ćwiczeń na zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach, łańcuszkach itp.;
12) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz swoich kolegów: wystrzegać się szkodliwych nałogów;
13) we własnym zakresie naprawiać wyrządzone szkody materialne;
14) przestrzegać zasad kultury współżycia, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;
15) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
16) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom
starszym przestrzegając społecznie akceptowane normy;
17) w sytuacji dojeżdżania do szkoły, uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy przed i po zakończonych lekcjach. Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na pisemną i osobistą prośbę rodzica i za zgodą nauczyciela
świetlicy;
18) odjazdu do domu pierwszym autobusem szkolnym zaraz po zakończeniu lekcji. Jeśli
pozostaje w szkole bez zgody nauczyciela świetlicy, ma obowiązek powiadomić o tym
fakcie rodziców.
§ 25.
KARY I NAGRODY
1. Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
1) wzorową postawę;
2) wzorowe wyniki w nauce;
3) znaczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych;
4) dzielność i odwagę;
5) 100 % frekwencji.
1. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej;
3) dyplom;
4) nagroda rzeczowa;
5) bezpłatna wycieczka (możliwość).
1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.
2. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana poinformować rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.
5a. Uczniowie, rodzice, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą wnieść w formie
pisemnej zastrzeżenia do przyznanej uczniowi nagrody, bezpośrednio do dyrektora
szkoły w terminie 7 dni od dnia jej przyznania.
5b. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, przewodniczącym Samorządu
Szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami
Rady Pedagogicznej rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 14 dni i podejmuje decyzję
dotyczącą prawidłowości jej przyznania.
5c. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
5d. O podjętej decyzji dyrektor informuje pisemnie osobę wnoszącą zastrzeżenia oraz ucznia
nagrodzonego.
3. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy wobec klasy;
2) upomnienie dyrektora;
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3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę
i Dyrektora;
4) zakaz udziału w imprezach szkolnych.
1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły i za zgodą dyrektora szkoły, do której jest przeniesiony.
7a. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać
przeniesiony przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy do innej szkoły. Wniosek do
kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań
wychowawczych uczeń nadal:
1)
łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
2)
nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
3)
wchodzi w konflikt z prawem;
4)
świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
5)
ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa
na pozostałych uczniów;
6)
dokonuje kradzieży;
7)
demoralizuje innych uczniów;
8)
umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
9)
jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;
10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.
1. Dyrektor szkoły może powiadomić policję o nagannym zachowaniu ucznia w przypadku:
1) kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek);
2) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły;
3) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły;
4) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami;
5) brutalności;
6) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne
i społeczne;
7) obniżenia oceny z zachowania zgodnie z WZO
1. Skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku dokonania przez niego wykroczenia
określonego kodeksem karnym lub wielokrotnie powtarzające się naruszenie dyscypliny
szkolnej. Ze względu na to, że uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu skreślenie z listy
uczniów jest równoznaczne z umieszczeniem ucznia w innej szkole bądź ośrodku szkolnowychowawczym.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą
uczniów.
3. Procedury odwoławcze od wymierzonej kary:
1) Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu
Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców. Odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły w terminie 7 dni;
2) Uczeń może odwołać się od kary na piśmie skierowanym do Dyrektora szkoły;
3) Dyrekcja szkoły jest zobowiązana informować rodziców ucznia o zastosowaniu wobec
niego kary.
§ 25a.
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
1. Ocenianie uczniów ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
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2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie
i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
9) (uchylony);
10)
(uchylony);
11)
(uchylony).
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocenia się również aktywność ucznia
na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie
szkoły.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 25b.
INFORMOWANIE RODZICÓW NA POCZĄTKU ROKU

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych;
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Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym.
1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.
2. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania
zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w formie
pisemnej w pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy oddziału lub nauczyciela
przedmiotu.
§ 25c.
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na
podstawie tej opinii.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:
1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan
zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane
kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
wcześniejszym etapie edukacyjnym;
2) z realizacji zajęć informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
3) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych
ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki, zajęć komputerowych lub
wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym
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z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego- na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6 może również nastąpić w przypadku ucznia, który
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego
nauczania- na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”, „zwolniona” .
§ 25d.
UZASADNIANIE OCENY I WGLĄD DO PRAC
1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel
ma obowiązek przechowywać cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców
nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.
3. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny
zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;
4) Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:
a) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
niedociągnięciach i brakach,
b) wpisaniu notatki do zeszytu ucznia.
1. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi na jego wniosek w bezpośredniej rozmowie.
2. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie
najkrótszym po wniesieniu prośby.
3. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika;
4. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć
edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac
uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze
wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz
udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej
uczyć, aby pokonać trudności.
5. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych
najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.
6. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
7. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel
udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale
– obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy
pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny
i krótkie jej omówienie z uczniem.
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8.
9.
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3.

Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu
z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć
edukacyjnych.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez
nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:
1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie
z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;
2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych;
3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców
ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.
Rodzic po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną
pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia
sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację
dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą
oceniania ucznia.
Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz
inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi
i jego rodzicom:
1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji
dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor
szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach
pracy sekretariatu;
2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi
udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom
w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły
nauczyciela.
3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji
dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia
złożenia wniosku w sekretariacie szkoły. Termin uzgadnia się z Dyrektorem Szkoły.
§ 25e.
OCENIANIE BIEŻĄCE

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.
2. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach
edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka.
3. W oddziałach klas I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi.
4. W klasach I - III nauczyciel obserwuje, jakie są postępy w nauce i zachowaniu uczniów
i swoje spostrzeżenia notuje w dzienniku lekcyjnym. Są one podstawą sporządzenia
śródrocznej i rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania. Informacje z własnych
obserwacji przekazywane są rodzicom podczas bezpośrednich spotkań, w czasie zebrań,
drzwi otwartych.
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5. W klasach I - III określono zakres poszczególnych umiejętności uczniów
i przyporządkowano im symbole cyfrowe: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Symbole te mają być tylko
czynnikiem motywującym i porównawczym używanym wraz z pisemnym
komentarzem. Jednak nauczyciel nadal sporządza śródroczną i roczną ocenę opisową
z zajęć edukacyjnych i zachowania na podstawie obserwacji aktywności i rozwoju
uczniów.
Wspaniale(6) – uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności
wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych.
Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać
i dostrzegać związki przyczynowo- skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach
sportowych.
Bardzo dobrze (5) – uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy
i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się
zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne
ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach.
Dobrze(4) – uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone
programem nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte
w podstawach programowych. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje)
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
Postaraj się (3) – uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości
i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie
przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Może mieć braki w
opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania
przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania
teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela
wykonuje niektóre zadania.
Słabo(2) – uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli uczeń słabo opanował wiadomości
i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań
zawartych w podstawach programowych, większość zadań wykonuje pod kierunkiem
nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega
limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.
Niezadowalająco (1) – uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości
i umiejętności określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie
rozwiązać (wykonać) zadania nawet o niewielkim - elementarnym stopniu trudności.
Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.
Opis dla ucznia:
Wspaniale – 6 - Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia
i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!
Bardzo dobrze –5 - Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak
trzymaj!
Dobrze - 4 - Dobrze pracujesz, jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku
w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki.
Postaraj się – 3 - Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze
konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo
wysiłku z twojej strony.
Słabo – 2 - Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź
aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.
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Niezadowalająco – 1 - Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie.
Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem
i rodzicami.
6. Ocena półroczna powinna mieć charakter diagnostyczno - informacyjny i uwzględniać następujące sfery rozwoju ucznia :
1) poznawczą- zakres wiedzy, umiejętności, jakości zainteresowań, motywacji, zdolności;
2) intrapsychiczną - możliwości i ograniczenia, poczucie własnej wartości, odporność;
3) interpersonalną- kontakty z kolegami, nauczycielami, pełnione role społeczne,
akceptowanie i przestrzeganie zasad oraz norm życia społecznego.
1. Ocenianie końcowe jest oceną podsumowującą na zakończenie I etapu edukacji podstawowej, sprawdzając poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej:
KOMPETENCJE POLONISTYCZNE
MÓWIENIE
6 – Wypowiada się na dany temat swobodnie, ma bogate słownictwo, potrafi uzasadnić
swoją wypowiedź, zilustrować ją np. obrazkiem, fragmentem książki itp.
5 – Konstruuje wypowiedź wielozdaniową, spójną logicznie, stosuje nowo poznane
zwroty.
4 – Wypowiada się na dany temat kilkoma prostymi zdaniami stosując poprawne formy
gramatyczne.
3 – Odpowiada na pytanie zdaniem pojedynczym.
2 – Odpowiada na pytanie pojedynczym wyrazem, ma ubogie słownictwo.
1 – Nie odpowiada na pytanie nauczyciela, nie wypowiada się samodzielnie na zadany
temat.
SŁUCHANIE
6 – Uważnie słucha i potrafi samodzielnie interpretować podane informacje, stosuje
zdobyte wiadomości w praktyce.
5 – Słucha uważnie i bardzo dobrze wykonuje polecenia po wysłuchaniu instrukcji.
4 – Słucha uważnie, stawia pytania i udziela odpowiedzi w toku prowadzonej rozmowy.
3 – Nie zawsze słucha uważnie, potrzebuje pomocy w wykonaniu zadania według
instrukcji.
2 – Nie zawsze słucha uważnie, ma problemy z wykonaniem zadania według instrukcji.
1 – Nie potrafi słuchać i nie wykonuje poleceń.
PISANIE
przepisywanie tekstu;
pisanie z pamięci;
pisanie ze słuchu;
Przy ocenie tych umiejętności bierzemy pod uwagę poziom graficzny i poprawność
ortograficzną:
6 – praca bezbłędna
5 – 1 błąd
4 – 2- 3 błędy
3 – 4 - 5 błędów
2 – 6 -7 błędów
1 – 8 i więcej błędów
Wypowiedź pisemna
6 – Logiczna, spójna, kilkuzdaniowa wypowiedź, skonstruowana bezbłędnie.
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5 – Wypowiedź kilkuzdaniowa, poprawna pod względem stylistycznym, gramatycznym
i ortograficznym, z małymi usterkami.
4 – Wypowiedź kilkuzdaniowa, poprawna pod względem stylistycznym, do 4 błędów.
3 – Wypowiedź kilkuzdaniowa, zdania z błędami ortograficznymi, stylistycznymi,
i gramatycznymi, do 8 błędów.
2 – Wypowiedź kilkuzdaniowa, liczne błędy
1 – Brak poprawnie zbudowanego choć jednego zdania.
Testy punktacja
100%
– (zadanie
dodatkowe)
99%
– 85%
84%
– 70%
69%
– 55%
54%
– 40%
39%
– 0%

–6
–5
–4
–3
–2
–1

CZYTANIE
Ocenie podlega technika czytania nowego tekstu oraz czytanie tekstu wyuczonego.
KLASA I
6 – Czyta płynnie, z właściwą intonacją, modulacją głosu, ekspresją w odpowiednim
tempie, przy całkowitym rozumieniu tekstu.
5 – Czyta płynnie wyrazy i krótkie zdania przy rozumieniu tekstu.
4 – Sylabizuje przy jednoczesnym rozumieniu tekstu.
3 – Głoskuje w wolnym tempie, częściowo rozumie tekst.
2 – Analizuje i syntezuje wyrazy poprawnie, z niewielkimi błędami.
1 – Nie podejmuje zadania.
KLASA II
6 – Czyta płynnie, z właściwą intonacją, modulacją głosu, w odpowiednim tempie, przy
całkowitym rozumieniu tekstu.
5 – Czyta płynnie, w odpowiednim tempie, przy rozumieniu tekstu.
4 – Czyta płynnie krótkie zdania, przy jednoczesnym rozumieniu tekstu.
3– Sylabizuje w wolnym tempie przy rozumieniu tekstu.
2 – Głoskuje w wolnym tempie, zniekształca wyrazy.
1 – Nie podejmuje zadania.
KLASA III
6 – Bezbłędnie, biegle czyta każdy tekst.
5 – Czyta płynnie, z właściwą intonacją, modulacją głosu, w odpowiednim tempie, przy
całkowitym rozumieniu tekstu.
4 – Czyta płynnie krótkie zdania przy rozumieniu tekstu.
3 – Sylabizuje dłuższe wyrazy, płynnie czyta krótkie wyrazy, rozumie tekst, wolne tempo.
2 – Sylabizuje w wolnym tempie, zniekształca wyrazy
1 – Nie podejmuje zadania.
KOMPETENCJE SPOŁECZNO - PRZYRODNICZE
6 – Posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program danej klasy umie je
przekazać kolegom.
5 – Stosuje w praktyce wiedzę o otaczającym go środowisku.
4 – Posiada ogólną wiedzę o zjawiskach społeczno - przyrodniczych, nie zawsze umie ją
zastosować w praktyce.
3 – Posiada wycinkową wiedzę o otaczającym go środowisku.
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2 – Podejmuje działania w kierunku poznania otaczającego go świata, nie zawsze rozumie
zachodzące zjawiska.
1 – Poziom wiedzy i umiejętności uniemożliwia zrozumienie otaczającego świata.
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE
LICZENIE
6 – Biegle wykonuje działania rachunkowe wybiegające poza program danej klasy.
5 – Sprawnie i szybko wykonuje działania rachunkowe w zakresie przewidzianym
programem danej klasy.
4 – Wykonuje działania rachunkowe w zakresie przewidzianym programem danej klasy,
w dobrym tempie, w oparciu o konkrety.
3 – Liczy w wolnym tempie, na konkretach.
2 – Wykonuje działania rachunkowe tylko pod kierunkiem nauczyciela, na konkretach,
w bardzo wolnym tempie.
1 – Nie podejmuje wysiłku w celu wykonania działania.
ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ
6 - Samodzielnie wykonuje złożone zadania tekstowe, wybiegające poza program danej
klasy.
5 – Samodzielnie, w szybkim tempie rozwiązuje zadania tekstowe w zakresie
przewidzianym programem danej klasy.
4 - Rozwiązuje proste zadania tekstowe samodzielnie, a złożone z pomocą nauczyciela.
3 - Rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela w dobrym tempie
2 - Rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko pod kierunkiem nauczyciela w bardzo
wolnym tempie.
1 - Nie potrafi rozwiązać żadnego zadania tekstowego mimo pomocy ze strony
nauczyciela.
Testy i sprawdziany - punktacja:
100%
– (zadanie
–6
dodatkowe)
99%
– 85%
–5
84%
– 70%
–4
69%
– 55%
–3
54%
– 40%
–2
39%
– 0%
–1
W przypadku bezbłędnego rozwiązania całego testu oraz zadania dodatkowego uczeń
może otrzymać 6 punktów.
KOMPETENCJE PLASTYCZNO - TECHNICZNE
6 - Wykonuje estetyczne prace, stosuje ciekawe rozwiązania, z własnej inicjatywy
wykorzystuje różne materiały, bezpiecznie posługuje się narzędziami i urządzeniami
codziennego użytku.
5 - Wykonuje prace estetyczne dotyczące określonego tematu, pracuje z dużym
zaangażowaniem, dobrze zna narzędzia i urządzenia codziennego użytku i potrafi się
nimi posługiwać
4 - Wykonuje prace mało estetyczne dotyczące określonego tematu, ale pracuje z dużym
zaangażowaniem , umie posługiwać się narzędziami i urządzeniami codziennego
użytku pod kierunkiem nauczyciela
3 - Wykonuje prace mało estetyczne, schematyczne dotyczące określonego tematu, stara
się obsługiwać proste urządzenia
2 - Wykonuje prace nieestetyczne, często ich nie kończy, stara się obsługiwać proste
urządzenia tylko z pomocą dorosłych.
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1 - Nie podejmuje wysiłku, aby cokolwiek zrobić.
KOMPETENCJE MUZYCZNE
6 - Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych, doskonale odtwarza,
rozpoznaje i tworzy muzykę.
5 - Chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych, w miarę swoich Możliwości
odtwarza, rozpoznaje i tworzy muzykę.
4 - Chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych, ma trudności z prawidłowym
odtwarzaniem, rozpoznawaniem i tworzeniem muzyki.
3 – Mało aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych, wykonuje zadania
muzyczne z dużymi trudnościami
2 – Uczestniczy w zajęciach muzyczno - ruchowych, ponosi minimalny wysiłek
1 - Nie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych, nie podejmuje zadań muzycznych.
SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
6 – Bierze udział w dodatkowych szkolnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych
5 - Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, dba o swoje bezpieczeństwo, dostrzega
konieczność współpracy, stara się bardzo dobrze wykonywać wszystkie ćwiczenia,
dba o higienę osobistą
4 - Stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych, rozumie konieczność ruchu dla zdrowia,
pokonuje trudności, które napotyka przy realizacji ćwiczeń
3 - Niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, ma trudności z wykonywaniem
prostych ćwiczeń, często jest nieprzygotowany do zajęć.
2 - Niechętnie i rzadko uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie potrafi wykonać prostych
ćwiczeń.
1 - Permanentnie nie ćwiczy na zajęciach.
2. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w oddziałach klas
IV- VIII ustala się w skali od 1 do 6 z uwzględnieniem plusów i minusów.
3. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę. Ocenę
z minusem otrzymuje uczeń nie spełniający w pełni wymogów określonych na daną ocenę.
4. Począwszy od oddziału klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być
ocenami opisowymi.
5. Oceny bieżące z religii wyrażone są skalą ocen przyjętą w danym oddziale klasy.
6. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny
według następującej skali:
1) niedostateczny 0–29 %;
2) dopuszczający 30–59 %;
3) dostateczny 60–74 %;
4) dobry 75 – 89%;
5) bardzo dobry 91–100 %;
6) celujący 100 % + zadanie dodatkowe
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,
muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
2. Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują program i podstawę programową określoną dla danego etapu edukacyjnego, natomiast wymagania edukacyjne oraz
ocenianie są dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
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3.

Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
§ 25f.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala się według następujących wymagań ogólnych:
1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania
danej klasy,
c) bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym,
1) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
1) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
1) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy
w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela,
1) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,
1) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a brak
w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.
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§ 25g.
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze).
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu
miesiąca, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe
ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących
poszczególne zajęcia edukacyjne.
4. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że
w oddziałach klas I- III w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych
zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych
zajęć.
1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.
2. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy
programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w oddziale klas programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo
najwyższej.
1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
2. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
4. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
5. Śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV, ustala się
w stopniach wg następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry- 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny- 1.
1. Stopnie, o których mowa w ust. 13 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast
negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu o którym mowa w ust. 13
pkt 6.
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2.

3.

4.

5.
6.

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia
poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów
kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem
uzdolnień.
Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo
wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
§ 25h.
OCENA KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania
przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków
określonych w statucie szkoły.
2. Ocena klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami
opisowymi.
3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według
następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
1. Ocenianie zachowania ucznia oddziału klasy I-III ustala się w następujących pięciu
kategoriach:
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1) Symbol wz – Jest wzorem dla innych;
2) Symbol bdb – Reprezentuje właściwą postawę;
3) Symbol db – Reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się
niedociągnięcia;
4) Symbol pop – Postawa budząca zastrzeżenia;
5) Symbol npd – Reprezentuje niewłaściwą postawę.
1. Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową.
2. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo
dobrej, a ponadto:
a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,
c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
e) dba o piękno mowy ojczystej,
f) zachowuje się godnie i kulturalnie,
g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
h) okazuje szacunek innym osobom,
i) chętnie pomaga słabszym w nauce,
j) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą;
1) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej,
a ponadto:
a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,
b) bierze udział w konkursach i zawodach,
c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
e) dba o piękno mowy ojczystej,
f) zachowuje się godnie i kulturalnie,
g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
h) jest uczynny, pomocny;
1) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej,
a poza tym:
a) nie sprawia trudności wychowawczych,
b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,
c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,
d) jest koleżeński i życzliwy,
e) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,
f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
g) nie spóźnia się na lekcje,
h) szanuje mienie szkoły,
i) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo;
1) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,
b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio,
d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,
e) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina),
f) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się,
g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia;
1) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,
b) zachowuje się nieodpowiednio (często),
c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,
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d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,
e) nie okazuje szacunku symbolom szkoły,
f) nie dba o mienie szkoły i innych osób,
g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie),
h) przejawia agresję słowną i fizyczną,
i) prowokuje sytuacje konfliktowe;
1) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,
b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,
c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,
d) używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy,
e) samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary),
f) dopuszcza się kradzieży,
g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub
dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej (poradni specjalistycznej).
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 25i.
KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIA

1. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, które każdy uczeń otrzymuje na początku
każdego półroczu. Od ucznia zależy ocena końcowa. Ma on szansę na podwyższenie oceny
nawet w sytuacji kilku tzw. „wpadek”. Może bardziej świadomie kierować swoim
zachowaniem w szkole, zachowując prawo do popełnienia błędu.
Do świadectwa z wyróżnieniem przyjmuje się zachowanie wzorowe lub bardzo dobre.
1) OCENY:
a) Zachowanie wzorowe 350 i więcej punktów
b)
Zachowanie bardzo dobre od 270 do 349 pkt.
c)
Zachowanie dobre od 170 do 269 pkt.
d)
Zachowanie poprawne od 100 do 169 pkt.
e)
Zachowanie nieodpowiednie od 51 do 99 pkt.
f)
Zachowanie naganne poniżej 51 pkt.
1) PUNKTY NA PLUS:
a) Indywidualny udział w konkursach szkolnych: +5 pkt. za sam udział
 I miejsce: +30 pkt,
 II miejsce: +20 pkt,
 III miejsce: +10 pkt,
b) Grupowy udział w konkursach szkolnych: +5 pkt. za sam udział
 I miejsce: +20 pkt,
 II miejsce: +15 pkt,
 III miejsce: +10 pkt,
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c) Wyróżnienie +8 pkt,
d) Indywidualny udział w konkursach pozaszkolnych: +5 pkt. za sam udział
 I miejsce: +50 pkt,
 II miejsce: +40 pkt,
 III miejsce: +30 pkt,
e) Grupowy udział w konkursach pozaszkolnych: +5 pkt. za sam udział
 I miejsce: +30 pkt,
 II miejsce: +20 pkt,
 III miejsce: +15 pkt,
f) Wyróżnienie +10 pkt,
g) Funkcje w szkole (za aktywną pracę w każdym półroczu)
 przewodniczący Samorządu Szkolnego od +20 do +50 pkt,
 zastępca SU od +10 do +40 pkt,
 skarbnik SU od +10 do +40 pkt,
h) Członkowie redakcji szkolnej gazetki – za każdy wydany numer od +10 do +30 pkt.
 Uczniowie współredagujący gazetkę – za każdy artykuł wykorzystany w pisemku
+5 pkt,
h) Funkcje w klasie (za aktywną pracę w każdym półroczu)
 przewodniczący
od +10 do +40 pkt,
 zastępca
od +10 do +30 pkt,
 skarbnik
od +10 do +30 pkt,
j) Udział w szkolnej uroczystości lub apelu od +5 do +20 pkt.
 Przygotowanie uroczystości klasowej od +1 do +10 pkt,
j) Praca na rzecz szkoły (sprzątanie obejścia, dyżury na przerwach) od +1 do +10 pkt;
k) Praca na rzecz klasy (gazetka ścienna, porządkowanie pomocy, przygotowanie lekcji
wychowawczej, imprezy klasowej) od +1 do +10 pkt;
l) Pomoc innym uczniom w nauce od +5 do +20 pkt;
m) Punktualność +10 za każde półrocze:

100% frekwencji +30 za każde półrocze,
j) Kultura osobista:
 Higiena osobista (estetyczny wygląd, właściwy strój, obuwie) + 10 za każde
półrocze,
 Stosowanie form grzecznościowych +10 za każde półroczu,
j) Pełnienie obowiązków dyżurnego od 0 do +10 pkt,
k) Do dyspozycji wychowawcy od 0 do +20 pkt,
l) Udział w zajęciach koła wokalno – tanecznego +30 pkt. za każde półroczu +20 pkt.
za każdy występ,
qa) Przynależność do PCK / wolontariatu od d +10 do +40 pkt.
m)Udział w pozostałych zajęciach pozalekcyjnych +10 za każde zajęcia,
n) Wyniki w nauce w każdym półroczu:
 4,00 – 4,24 +10 pkt,
 4,25 – 4,74 +20 pkt,
 4,75 – 4,99 + 30 pkt,
 5,00 i więcej + 50 pkt,
j) Brak uwag negatywnych: + 30 pkt. w półroczu,
k) W drugim półroczu uczeń otrzymuje dodatkowe punkty dodatnie jeśli w pierwszym
półroczu uzyskał:
 zachowanie wzorowe + 30 pkt,
 zachowanie bardzo dobre + 20 pkt,
j) Czytelnictwo: punkty dodatnie przyznawane raz w półroczu trzem osobom w
klasie
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 I miejsce: + 30 pkt,
 II miejsce: + 20 pkt,
 III miejsce: + 10 pkt.
j) Udział w akcjach charytatywnych i społecznych +10 pkt,
k) Dostarczanie makulatury i innych surowców wtórnych:
 za każdy 1 kilogram makulatury (do 50 kg) +1 pkt,
 powyżej 50 kg: + 3 pkt. za każde 5 kg,
 inne surowce wtórne: +1 - +30 pkt,
j) Inne przejawy pozytywnego zachowania ucznia nie uwzględnione w punktacji: +1 +20 pkt.
3) PUNKTY NA MINUS
a) Przeszkadzanie na apelach i imprezach, wycieczkach szkolnych od -1 do -20 pkt,
b) Przeszkadzanie na lekcjach (rozmawianie, chodzenie po klasie, samowolne
wychodzenie z klasy, przerywanie, uniemożliwianie pracy nauczycielom i uczniom)
od -3 do -20 pkt,
c) Niewykonywanie poleceń pracowników szkoły, niestosowanie się do uwag od -5 do
-15 pkt,
d) Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły od -20 do
-40 pkt,
e) Zaczepki słowne, ubliżanie od -10 do -30 pkt,
f) Zastraszanie, poniżanie od -10 do -30 pkt,
g) Podżeganie do bójek -10 pkt,
h) Namawianie do negatywnych zachowań -15 pkt,
ha) Wnoszenie na teren szkoły niebezpiecznych przedmiotów zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób od -10 do -50 pkt,
i) Kłamstwo, oszustwo, oszczerstwo, fałszowanie podpisów od -15 do -30 pkt,
j) Zaczepki fizyczne od -10 do -20 pkt,
k) Bójka – od – 30 do -50 pkt,
l) Wulgarne słownictwo od -10 do -20 pkt,
m)Niszczenie sprzętu i mebli pisanie na ławkach, sprzęcie, ścianach od -10 do -20 pkt,
n) trwałe uszkodzenie sprzętu od -20 do -50 pkt,
o) Niszczenie ścian i armatury sanitarnej od -10 do -30 pkt,
p) Niszczenie rzeczy innych osób, przywłaszczanie cudzej własności od -10 do -30 pkt,
q) Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego -10 pkt,
r) Zaśmiecanie otoczenia od -5 do -10 pkt,
s) Spóźnianie się na lekcje -5 pkt,
t) Nieobecność nieusprawiedliwiona -5 za każdą godzinę lekcyjną,
u) Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia (brak zeszytu, przyborów, pracy
domowej, ściąganie na sprawdzianach) od -5 do -10 pkt,
v) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach- 5pkt.za każdą godzinę lekcyjną,
w) Wyłudzanie pieniędzy -50 pkt,
x) Palenie papierosów, picie alkoholu -50 pkt,
y) Kradzież -50 pkt,
ya) Wychodzenie bez zezwolenia poza teren szkoły -20 pkt, ucieczka z zajęć lekcyjnych
-50 pkt.
yb) Zbędne przebywanie w sanitariatach -5 pkt,
yc) Żucie gumy, spożywanie słodyczy, kanapek napojów na lekcjach -5 pkt,
yd) Używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji -20 pkt,
ye) Nieprzestrzeganie regulaminów bhp na lekcjach -10 pkt,
yf) Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych -10 pkt,
yfa) Noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych od -5 do -30 pkt,
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yfb) Używanie makijażu od -5 do -20 pkt,
yfc) Niestosowny ubiór od -5 do -20 pkt,
yg) Niestosowanie form grzecznościowych -5 pkt,
yh) Niewłaściwe zachowanie w drodze do szkoły, ze szkoły od -10 do -30 pkt,
yi) Nieodpowiednie zachowanie na terenie szkoły od -5 do -40 pkt,
yj) Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań: od -5 do -50 pkt,
zk) Uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na liczbę punktów, w następujących
sytuacjach:
 Działanie, które wywołało uszkodzenie ciała, zagraża zdrowiu lub życiu uczniów
lub pracowników szkoły,
 Kolizja z prawem.
UWAGA:
Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń który posiada na koncie (poza dodatnimi) 40 pkt.
ujemnych.
Oceny bardzo dobrej – gdy punktów ujemnych jest więcej niż 50.
Oceny dobrej – gdy punktów ujemnych jest więcej niż 100.
Roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ucznia ustala się na podstawie wskaźnika
punktowego obliczanego wg poniższego wzoru:
Wskaźnik punktowy oceny rocznej = suma punktów za I i II półrocza podzielona przez 2.
§ 25j.
INFORMACJA O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych
obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VIII przekazywane są rodzicom w formie
pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. Opisowe oceny
klasyfikacyjne śródroczne z zachowania i zajęć edukacyjnych uczniów kl. I – III
przekazywane są rodzicom w formie pisemnej opatrzonej podpisem wychowawcy.
2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed
zakończeniem półrocza poinformować wychowawców o przewidywanych półrocznych
i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować
rodziców o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego,
kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej.
3. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu
lekcji do dziennika lekcyjnego;
2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów
poszczególnych
oddziałów
prowadzących
przez
wychowawcę
oddziału
z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru
informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.
4. Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego
w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie
wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru
pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału,
informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły.
5. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z
zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania
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rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany.
§ 25k.
PROCEDURA PODWYŻSZENIA PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ
Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA
1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie
zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w
tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od
otrzymania informacji.
2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin
poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku
na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może
uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.
3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych
lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla
każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;
2) termin tych czynności;
3) zadania sprawdzające;
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
1. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności
sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania
z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań
edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się
uczeń.
3. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może
być niższa niż ocena przewidywana.
4. Poprawa w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna
mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może
mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.
5. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca
wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz
przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności
zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy
wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych,
nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.
6. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności
przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu
o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli
uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do
kryteriów ocen zachowania, w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych
zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
7. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego
uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów
samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy
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proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest
przewodniczącym tego zespołu.
Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie
przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną
ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie
przeprowadzonej w ww. zespole.
Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który
zwiera:
1)
imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej
oceny;
2)
termin spotkania zespołu;
3)
ostateczną ocenę zachowania wystawioną przez wychowawcę oddziału;
4)
podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy
zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.
Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką
notatkę potwierdzona przez ucznia podpisem.
Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.
Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na
jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
§ 25l.
ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie
oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego
ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego szkołę.
3. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję,
która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian
wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się:
1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów
kończących szkołę podstawową;
2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać
świadectwa promocyjne.
1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki
zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
2. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. Termin, o
którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
3. W skład komisji, wchodzą:
74

1.

2.
3.

1.
2.

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący
komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne;
1)
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący
komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danym oddziale,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców,
f) pedagog,
g) (uchylony).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób
prośbę. Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków
komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego;
1)
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu
poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.
§ 25m.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
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z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest
klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Termin egzaminu dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami przy czym przeprowadza się
go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w terminie,
o którym mowa w ust. 3 może do niego przystąpić w terminie dodatkowym ustalonym
przez dyrektora szkoły.
4a. Uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na egzamin
klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu
nieklasyfikowaniem.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki,
zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć
technicznych, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie
pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu
usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
1)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2)
nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza
szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza
komisja,
w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
1. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której
uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
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4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 25n.
EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.
2. (uchylony).
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych,
techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
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Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału
klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.
Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem
że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.
§ 25o.
(uchylony)
§ 25p.
PROMOWANIE

1. Uczeń klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo
wyższej z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I- III na wniosek:
1) wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub
2) rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia.
3. Na wniosek
1) rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub
2) wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia
4. Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć
ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
w programie nauczania dwóch klas.
5. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne roczne oceny
klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 25n ust. 11.
6. O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez ucznia
niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia
rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno- terapeutycznym.
7. Uczeń, który nie otrzymał promocji (nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 4) do
klasy programowo wyższej, powtarza tę klasę, z zastrzeżeniem § 25n ust. 11 (promowany
warunkowo).
8. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
9. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej/ końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem.
10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
11. Uczeń kończy szkołę jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
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edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
12. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza ostatnią klasę
i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza.
§ 25pa.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
1. Zasady organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty określa ustawa o systemie oświaty
i wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do
potrzeb uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego każdego
roku ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna w postaci komunikatu. Spośród
możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty wymienionych w komunikacie, Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub
sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla
danego ucznia.
§ 25pb.
(uchylony)
§ 26.
CEREMONIAŁ SZKOŁY
1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkoły.
2. Szkoła posiada własny sztandar nadany dnia 29 maja 2002 r.
3. Sztandar używany jest podczas apeli organizowanych z okazji uroczystości i świąt
państwowych oraz szkolnych, takich jak:
1) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny
światowej;
2) Dnia Edukacji Narodowej;
3) Święta Odzyskania Niepodległości;
4) Święta Patrona Szkoły – Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
5) Rocznicy Konstytucji 3 Maja;
6) Pożegnania absolwentów;
7) Ślubowania Klasy I;
8) Uroczystości okolicznościowych np. pogrzeby osób związanych z oświatą na terenie
Gminy Radziejów.
4. Sztandar szkoły jest przechowywany w kąciku patrona na pierwszym piętrze szkoły. Opiekę nad nim sprawuje Samorząd Uczniowski. Poczet sztandarowy wyłania się z klas piątych
w miesiącu czerwcu każdego roku.
5. Chorążych Pocztu Sztandarowego obowiązuje uroczysty strój: biała koszula, bluzka, granatowe spodnie, spódnica, białe rękawiczki.
6. Przekazanie sztandaru odbywa się na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.
7. Symbole narodowe- godło, flaga, flaga UE i hymn państwowy:
1) flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych świąt
szkolnych np. Święto Patrona;
2) godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły, oprócz sali gimnastycznej;
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3) w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony nad drzwiami wejściowymi;
4) hymn państwowy śpiewany jest na ważniejszych uroczystościach szkolnych.
§ 27.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęci metalowej, okrągłej, zawierającej w środku wizerunek orła,
a w otoku napis: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie.
3. Użycie tej pieczęci ma miejsce w dokumentach szczególnej wagi tj. świadectwa szkolne,
kopie świadectw, legitymacje szkolne, akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
zaświadczenia.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
5. Zasada prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ
prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
5a. Dane osobowe dzieci i rodziców wykorzystywane dla potrzeb działalności Zespołu
gromadzone i przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie
danych osobowych.
5b. Szkoła może wprowadzać innowacje i eksperymenty pedagogiczne mające na celu
poprawę jakości pracy szkoły lub podniesienie skuteczności kształcenia. Innowacje lub
eksperymenty mogą obejmować całą szkołę, oddział lub grupę. Szczegółowe zasady
organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.
5c. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i
innowacyjnej szkoły.
5d. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których
mowa w ust. 5c, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Szkoły i Rady Rodziców.
6. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej
do wglądu w bibliotece szkoły.
7. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą Rady Pedagogicznej.
8. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie prawa wewnątrzszkolne
muszą być z nim zgodne.
9. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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