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PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz.
59).

2. Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Głuchowie
nr 5/2019/2020 z dnia 14 października 2019 r.

Rozdział I

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa placówki brzmi: Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie (zwany
dalej Zespołem).

2. W skład Zespołu wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa w Głuchowie (zwana dalej Szkołą).
b) Przedszkole Publiczne w Głuchowie (zwane dalej Przedszkolem).

3. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Głuchowie, nr domu 443.
4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Łańcut.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
6. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.
7. Przedszkole obejmuje wychowaniem dzieci w wieku od lat 3 do rozpoczęcia nauki

w klasie pierwszej.
8. Zespół nosi imię Św. Jadwigi Królowej.
9. Ilekroć w Statucie jest mowa o rodzicach ucznia rozumie się przez to również jego

prawnych opiekunów.

Rozdział II

§ 2

CELE I ZADANIA

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i innych ustawach
oraz przepisach wydanych na ich podstawie. Realizując główne zadania oświaty, kieruje
się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie Praw
Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka oraz
ustawodawstwie europejskim.

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju umysłowego, moralno-
emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami
psychofizycznymi. Zapewniając uczniom warunki niezbędne do ich wszechstronnego
rozwoju, przygotowuje ich do życia w społeczeństwie obywatelskim w oparciu o zasady
demokracji, solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
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3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole
i w czasie wszystkich zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez
szkołę, jak i również w czasie zajęć poza terenem szkoły.

4. Szkoła umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych,
artystycznych, sportowych, społecznych.

5. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez:
a) systematyczne prowadzenie obserwacji uczniów w celu wczesnego ujawnienia

przejawów świadczących o niedostosowaniu społecznym,
b) zapewnienie szczególnej opieki wychowawczej uczniom, którzy wykazują cechy

niedostosowania społecznego lub są zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
c) reagowanie na naruszenie porządku prawnego przez uczniów, ustalanie przyczyn

takiego zachowania oraz podejmowanie odpowiednich środków wychowawczych,
d) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem rodzinnym,

placówkami służby zdrowia,
e) organizowanie dla uczniów mających trudności w nauce różnorodnych form pomocy

wychowawczo-kompensacyjnej,
f) występowanie do sądów z wnioskami w sprawach opiekuńczych.

6. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności
umożliwia:
a) realizację obowiązku szkolnego,
b) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia

szkoły,
c) dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

7. Szkoła umożliwia korzystanie z zasobów bibliotecznych, świetlicy szkolnej, gabinetu
higieny szkolnej, posiłków.

8. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom realizację podstawy programowej,
a w szczególności:
a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie

umożliwiającym kontynuację nauki w następnym poziomie kształcenia,
c) dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanej

treści,
d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności

(przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych, itp.);
e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
f) traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
h) opanowanie podstawowych kompetencji informatycznych, matematycznych i naukowo

– technicznych,
i) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej.

9. W szkole uczniowie mogą kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej
wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego
świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią większej

odpowiedzialności,
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b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego
punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się
językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi
międzyludzkich podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego
działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń

i nawyków,
g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

i problemów społecznych.
10. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów

rozwojowych dziecka:
a) I etap – kl. I – III: kształcenie zintegrowane jako łagodne przejście od wychowania

przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym;
b) II etap – kl. IV – VIII: kształcenie przedmiotowe.

11. Nauczyciele mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia
w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i podstaw. Ma to
zastosowanie w nauczaniu początkowym. Integracji wiedzy w szkole na różnych etapach
kształcenia służy wprowadzenie:

a) edukacji wczesnoszkolnej,
b) nauczania przedmiotowego.

12. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
a) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy –

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
b) Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły, uchwalony przez Radę Rodziców

w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim,
ujmujący całościowo wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, który
jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Jeżeli Rada Rodziców nie uchwali
programu wychowawczo – profilaktycznego w przewidzianym przez ustawę Prawo
oświatowe terminie, program ten uchwala Rada Pedagogiczna.

c) zawarte w niniejszym Statucie zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

Rozdział III

§ 3

ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Szkoła kształci dzieci od klasy I do klasy VIII.
2. Nauka odbywa się na dwóch etapach edukacyjnych:

a) etap I – klasy I – III,
b) etap II – klasy IV – VIII.

3. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku
kalendarzowego.
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4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego, wydane przez MEN.

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku określa arkusz
organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku,
na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz opiniują związki
zawodowe działające na terenie gminy i Podkarpacki Kurator Oświaty, a zatwierdza organ
prowadzący szkołę.

6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć
obowiązkowych oraz liczbę zajęć nieobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych
zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkoły.

7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych oddziałowym planem nauczania i programami nauczania,
zawartymi w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.

8. Dla każdego rocznika można organizować równoległe oddziały klasowe, tak aby objąć
nauką wszystkie dzieci z obwodu.

9. Na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora do szkoły może być przyjęte dziecko spoza
obwodu szkolnego.

10. W klasach I – III zajęcia edukacyjne są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej
niż 25 uczniów.

11. W przypadku przyjęcia w czasie roku szkolnego ucznia zamieszkałego w obwodzie
szkoły do klas I – III dyrektor szkoły może odstąpić od wymienionego w ust. 12 podziału,
zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25, pod warunkiem:
a) otrzymania w tym zakresie wniosku rady oddziałowej rodziców danej klasy,
b) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na odstąpienie od podziału oddziału.

12. Liczba uczniów w oddziale klas I – III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
Oddział, w którym w ten sposób zwiększono liczbę uczniów może funkcjonować ze
zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

13. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów, w szkole można zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

14. Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających
kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

15. Przeciętna liczba uczniów w oddziale klas IV – VIII powinna wynosić od 22 do 27
uczniów.

16. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy. W arkuszu organizacyjnym uwzględnia się podział klas na grupy
z przedmiotów wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.

17. Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne.
18. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie

klasowo – lekcyjnym.
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19. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem
klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych
i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

20. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są przez szkołę w miarę posiadanych środków.
21. Prowadzone przez szkołę zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne trwają 45 minut:

a) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych
w czasie od 30 do 60 minut, zachowując przy tym ogólny tygodniowy czas zajęć
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć,

b) czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te
zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

22. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych
finansowanych z budżetu szkoły nie może przekraczać dla:
a) Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 4 – 8 uczniów,
b) Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej 2 – 5 uczniów,
c) Kółek przedmiotowych 8 – 12 uczniów.

23. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia oraz studentów szkół
wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą
z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
Porozumienie to regulują odrębne przepisy.

24. Szkoła może też realizować inne zadania nie ujęte w jej Statucie.
25. Szkoła używa dziennik elektroniczny jako dziennik dokumentujący zajęcia lekcyjne.

§ 4

1. W realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) biblioteki,
c) multimedialnego centrum informacji,
d) świetlicy,
e) stołówki,
f) gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
g) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
h) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

2. Szczegółowe zasady korzystania z klasopracowni, pracowni komputerowej i sali
gimnastycznej określają regulaminy zatwierdzone przez dyrektora szkoły. Regulamin jest
wywieszony w każdej pracowni na widocznym miejscu. Na początku każdego roku
szkolnego uczniowie są zapoznawani z regulaminami i są zobowiązani do ich
przestrzegania.

§ 5

BIBLIOTEKA SZKOLNA

1. Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz
wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Gromadzi książki, czasopisma i inne
materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.



8

2. Biblioteka jest wielofunkcyjną pracownią, ośrodkiem informacji i miejscem pracy ucznia
oraz nauczyciela. Realizuje swoje zadania poprzez:
a) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów,
b) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno – wychowawczej w zakresie

kierowania czytelnictwem oraz przysposobienia czytelniczo – informacyjnego,
c) koordynowanie procesów edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów do

korzystania z informacji zawodowej.
3. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza:

a) praca pedagogiczna z czytelnikami,
b) udostępnianie zbiorów,
c) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych

i tekstowych,
d) dokonywanie zakupów i ewidencjonowanie zbiorów,
e) informowanie o nowo zakupionych pozycjach,
f) zabezpieczenie zbiorów przed zniszczeniem,
g) poradnictwo w wyborze lektur i czasopism,
h) przysposobienie czytelnicze w celu kształcenia uczniów jako czytelników informacji

poprzez indywidualną pracę z czytelnikami, poprzez zajęcia grupowe na lekcjach
bibliotecznych oraz wycieczki do bibliotek pozaszkolnych,

i) udostępnianie nauczycielom potrzebnych im materiałów przydatnych
w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych, turniejów
czytelniczych, konkursów, imprez okolicznościowych, zgodnie z rocznym planem
pracy biblioteki,

j) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
k) przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole,
l) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
m)odpowiadanie za ład, porządek i dyscyplinę uczniów korzystających z biblioteki,
n) pełnienie funkcji Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informatycznego,
o) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki poprzez

organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa
i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, zgodnie z planem pracy biblioteki.

4. Organizacja pracy biblioteki szkolnej obejmuje:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencję zbiorów,
c) inwentaryzację i selekcję zbiorów,
d) konserwacje zbiorów,
e) organizację warsztatu informacyjnego,
f) wydzielenie księgozbioru podręcznego,
g) prowadzenie zapisu wypożyczeń w celu kontroli obiegu zbiorów bibliotecznych,
h) prowadzenie statystyki dziennej i okresowej zainteresowań czytelniczych uczniów.

5. Planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna:
a) biblioteka pracuje w oparciu o roczny plan pracy,
b) nauczyciel bibliotekarz systematycznie uzgadnia stan majątkowy z księgowością,
c) nauczyciel bibliotekarz sporządza okresowe i roczne sprawozdania z pracy biblioteki,
d) nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za zbiory biblioteczne,
e) przy zmianie nauczyciela bibliotekarza następuje protokolarne przekazanie

księgozbioru.
6. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami:

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego,
b) informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,
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c) popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej,
d) udział rodziców w imprezach czytelniczych.

7. Biblioteka posiada własną pieczątkę oraz regulamin biblioteki, określający zasady
korzystania z wypożyczalni i czytelni.

8. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
oraz rodzice uczniów.

9. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza
i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

§ 6

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą pracy wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły
i jest jej integralną częścią.

2. Świetlica prowadzona jest przez szkołę i jest placówką przeznaczoną dla uczniów tej
szkoły.

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

4. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej

w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
uczniów,

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień poprzez organizowanie
zajęć w tym zakresie,

d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki,
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości

oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
g) współdziałanie uczestników świetlicy z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby

placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami
i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.

5. Tworzenie i wyposażenie świetlicy:
a) świetlica może być utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących stałej formy opieki

wynosić będzie nie mniej niż jedną grupę wychowawczą tj. nie mniej niż 25 uczniów,
b) świetlica jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające

realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej, a zwłaszcza:
● sprzęt audiowizualny wraz z kasetami, płytami i in.,
● przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych,
● czasopisma, książki, materiały, gry i przybory do zajęć artystycznych, technicznych

i towarzyskich.
6. Ilość miejsc w świetlicy szkolnej ustala dyrektor Zespołu Szkół.
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7. Organizacja pracy świetlicy:
a) świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych

szkoły,
b) zakres zajęć i czas pracy świetlicy w dni dodatkowo wolne od pracy, w czasie przerw

świątecznych określa stosownie do potrzeb środowiskowych dyrektor szkoły
w porozumieniu z organami sprawującymi nadzór nad szkołą,

c) dni i godziny pracy świetlicy dostosowuje się do potrzeb środowiska szkoły,
d) świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych; grupa wychowawcza składa

się ze stałych uczestników świetlicy, których liczba nie powinna przekraczać 25
uczniów,

e) przy tworzeniu grup wychowawczych, w miarę możliwości uwzględnia się uczniów tej
samej klasy,

8. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć.

9. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – VIII.
10. Przyjmowanie dzieci do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia

rodziców dziecka. Do świetlicy mogą być przyjmowane tylko dzieci rodziców
pracujących. W uzasadnionych przypadkach o przyjęciu do świetlicy dziecka rodziców
nie pracujących decyduje dyrektor Zespołu Szkół.

11. Pracownicy świetlicy:
a) pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele,
b) pracownikami administracyjnymi są intendent i sekretarka,
c) pracownikami obsługi są kucharki, pomoce kuchenne, sprzątaczka,
d) pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi

zatrudnia się w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin w zależności od potrzeb,
e) liczba etatów pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych

i obsługi świetlicy zawarta jest w zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszu
organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.

12. Obowiązki dyrektora szkoły, wicedyrektora oraz nauczycieli – wychowawców świetlicy
określają odrębne przepisy.

§ 7

STOŁÓWKA

1. W szkole funkcjonuje stołówka, która jednorazowo dysponuje 60 miejscami.
2. Obiad wydaje się w dwóch turach: I tura – czwarta przerwa międzylekcyjna, II tura – piąta

przerwa międzylekcyjna.
3. W stołówce uczniowie spożywają śniadanie w dwóch turach: I tura – druga przerwa

międzylekcyjna, II tura – trzecia przerwa międzylekcyjna. Ze stołówki korzystają
uczniowie, którzy posiadają decyzję GOPS – u – nieodpłatnie oraz inni uczniowie –
odpłatnie według kolejności zgłoszeń w zależności od ilości wolnych miejsc.

4. Cenę obiadu ustala intendentka w porozumieniu z dyrektorem i organem prowadzącym
szkołę.
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5. Ze stołówki nie mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy szkoły, o czym stanowi
uchwała Rady Gminy Łańcut.

6. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za posiłki ustala
dyrektor szkoły w formie zarządzenia, w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 8

JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE SZKOŁY

1. Jednostki administracyjne szkoły zapewniają realizację zadań szkoły wykonując czynności
administracyjne, gospodarcze, finansowe i usługowe.

2. Jednostkami administracyjnymi szkoły są:
a) sekretariat szkoły mieszczący się w budynku szkoły,
b) księgowość szkoły jako Centrum Oświaty Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37 – 100 Łańcut.

3. Praca jednostek administracyjnych określona jest odrębnymi przepisami wynikającymi
z Kodeksu Pracy.

Rozdział IV

§ 9

ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

1. Organami szkoły są:
a) dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie,
b) rada pedagogiczna Zespołu Szkół w Głuchowie,
c) samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

2. Tryb powołania i formy działania organów Zespołu określają przepisy Prawo oświatowe.

§ 10

DYREKTOR

1. Dyrektor, który kieruje działalnością Zespołu Szkół w Głuchowie jest zarazem dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

2. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.
3. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy

szkoły.
4. Do obowiązków dyrektora należy:
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a) opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych zespołu,
b) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

zespołu,
c) prowadzenie obowiązku szkolnego – dyrektor może powierzać na piśmie prowadzenie

dokumentacji obowiązku szkolnego pracownikowi sekretariatu szkoły, po jego
uprzednim przeszkoleniu,

d) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do ich harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez współdziałanie z samorządem uczniowskim,

e) zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi
bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki i pracy,

f) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i ocenianie ich pracy
zgodnie z odrębnymi przepisami,

g) organizowanie doskonalenia zawodowego, hospitowanie oraz ocenianie pracy kadry,
h) realizowanie planu nadzoru pedagogicznego i dokonanie co najmniej raz w roku

sprawozdań z jego realizacji,
i) współpraca z radą rodziców,
j) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podejmowanych w ramach jej kompetencji,
k) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie
działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej zespołu,

l) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
m) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli celem

organizacji praktyk pedagogicznych,
n) inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych i metodycznych

oraz różnych form doskonalenia zawodowego,
o) koordynowanie pracą zespołów zadaniowych nauczycieli i kół przedmiotowych.

5. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników zespołu,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom szkoły,
c) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników zespołu.
7. Dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do Podkarpackiego

Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
8. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona odpowiada pisemnie wyłącznie na

oficjalne pisma wystosowane do niego przez rodziców uczniów.
9. Dyrektor zespołu ma prawo do:

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom,
b) premiowania pracowników zgodnie z regulaminem premiowania,
c) przyjmowania uczniów do szkoły i przenoszenia uczniów z klasy do klasy za zgodą ich

rodziców,
d) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
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e) wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. Dyrektor
zawiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.

10. Dyrektor szkoły odpowiada za:
a) realizację podstaw programowych poszczególnych przedmiotów i w związku z tym za

poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad
dziećmi,

b) zgodność funkcjonowania szkoły ze Statutem i innymi przepisami prawa,
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie zespołu oraz stan sanitarny i stan

ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
d) celowe wykorzystanie środków finansowych zapewnionych na działalność zespołu,
e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za

bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
f) zadania wymienione w ust. 10 dyrektor szkoły może powierzyć upoważnionemu przez

niego pisemnie pracownikowi szkoły, po jego uprzednim przeszkoleniu.
11. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor. W przypadku

nieobecności dyrektora i wicedyrektora, dyrektor upoważnia pisemnie wybranych
nauczycieli do podejmowania decyzji w sprawie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu
w szkole.

12. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 11

RADA PEDAGOGICZNA

1. W szkole działa jedna rada pedagogiczna w skład której wchodzą wszyscy pracownicy
pedagogiczni zatrudnieni w Zespole Szkół w Głuchowie.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej 50 % jej członków.
5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
6. Członków rady pedagogicznej obowiązuje tajemnica posiedzeń odbywanych przez radę.
7. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania wszelkich spraw, które

mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) uchwalanie regulaminu własnej działalności,
b) zatwierdzanie planu pracy szkoły,
c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w

szkole,
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e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

wyróżnień,
d) wnioski dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych płac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego
stanowiska kierowniczego w szkole.

§ 12

RADA RODZICÓW

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzą: z każdej klasy i grupy przedszkolnej po jednym

przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danego oddziału / grupy.

3. W wyborach rady rodziców jednego ucznia może reprezentować jeden lub oboje rodziców
/ prawnych opiekunów.

4. Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym
roku szkolnym wśród rodziców obecnych na zebraniu.

5. Rada rodziców posiada Regulamin Rady Rodziców, który określa jej działalność.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze

z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.
7. Zasady wydawania funduszy zebranych przez radę rodziców określa regulamin.
8. Spośród członków rady rodziców wyłania się zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców

Komisję Rewizyjną kontrolującą sposób zarządzania finansami przez Radę.
9. Pracownicy szkoły nie mogą uczestniczyć w zbieraniu funduszy na radę rodziców ani mieć

wpływu na sposób ich wydawania.

§ 13

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. W szkole uczniowie mają prawo do wybrania samorządu uczniowskiego w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym.

2. Samorząd uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego
uchwalony przez ogół uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
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3. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Rozdział V

§ 14

PRACOWNICY SZKOŁY

1. Do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoła zatrudnia
nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługowych
niebędących nauczycielami.

2. Wszyscy pracownicy szkoły podlegają ocenie.
3. Każdy pracownik jest uprawniony do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami

związanymi z jego zatrudnieniem, pracą i wykonywanymi obowiązkami.
4. Pracownik ma prawo do składania wyjaśnień w toku postępowania oceniającego.
5. Wszystkim pracownikom szkoły przysługują urlopy zgodnie ze stosownymi przepisami.
6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym następuje zgodnie z przepisami

Ustawy Karta Nauczyciela.
7. Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na czas

nieokreślony i pracownikami niebędącymi nauczycielami następuje zgodnie z przepisami
wynikającymi z Kodeksu Pracy.

8. Odpowiedzialność dyscyplinarną oraz tryb postępowania w tym zakresie określają odrębne
przepisy :
a) dla nauczycieli – Ustawa Karta Nauczyciela,
b) dla pracowników niebędących nauczycielami – przepisy Kodeksu Pracy.

§ 15

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów ogólnych Prawa Pracy i Karty
Nauczyciela, dyrektor zespołu.

2. Warunki zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole określają przepisy MEN
w sprawie kwalifikacji pedagogicznych.

3. Pensum godzin nauczyciela określają odrębne przepisy ustalone przez MEN.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora

zespołu, związanych z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i
opiekuńczego.

5. Wynagrodzenie nauczyciela oblicza się na podstawie obowiązujących stawek
wynagrodzenia zasadniczego MEN.

6. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia dyrektor zespołu,
z zachowaniem ogólnych przepisów Prawa Pracy.

7. Zasady obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich odpowiedzialność ustala
Dyrektor zespołu.
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8. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi rozlicza się na podstawie stawek
zaszeregowania, zgodnych z taryfikatorem zatwierdzonym przez organ prowadzący.
Wynagrodzenie to może być podwyższone o premię uznaniową. Decyzję o wysokości
wynagrodzenia zasadniczego oraz premii uznaniowej podejmuje dyrektor szkoły.

§ 16

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania, wychowania i opieki
w przydzielonych mu klasach według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja
zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie szkoły.

2. Nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego
oraz rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji tych działań.

3. Nauczyciel ma obowiązek dbać o powierzone mu pomoce dydaktyczno – wychowawcze
i sprzęt szkolny oraz wzbogacać swój warsztat pracy w miarę możliwości finansowych
szkoły.

4. Nauczyciel ma obowiązek wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz
zainteresowania, aktywizować proces nauczania, angażować wszystkich uczniów w klasie
w proces dydaktyczno – wychowawczy, udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu
niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.

5. Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie oceniać i traktować wszystkich uczniów,
systematycznie wystawiać oceny bieżące, okresowe i roczne, wpisując je własnoręcznie
w dzienniku elektronicznym.

6. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na
zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę, bezzwłocznie zgłaszanie dyrekcji
szkoły o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa dzieci, rygorystyczne przestrzeganie
zasad bhp i regulaminów.

7. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, ma bezwzględny
obowiązek przebywać w trakcie lekcji w klasopracowni i pod żadnym pretekstem nie
może pozostawiać powierzonych mu uczniów bez opieki.

8. Nauczyciel ma obowiązek punktualnie i rzetelnie wypełniać dyżury podczas przerw
międzylekcyjnych, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów.

9. Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc
podejmowanie doskonalenia zawodowego, a także aktywne i kreatywne uczestniczenie
w posiedzeniach rady pedagogicznej.

10. Obowiązkiem nauczyciela i nauczyciela – wychowawcy jest realizacja zakresów
czynności i współpraca z organami szkoły.

11. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o warunkach
i trybie uzyskiwania rocznej oceny wyższej niż przewidywana, o dostosowaniu wymagań
edukacyjnych wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

12. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o zasadach oceniania zachowania i w porozumieniu z nimi planuje pracę wychowawczo
– profilaktyczną, w oparciu o szkolny program wychowawczo – profilaktyczny.
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13. Nauczyciel udziela rodzicom, w czasie wcześniej uzgodnionym, rzetelnej informacji na
temat dziecka, jego zachowania i postępów w nauce oraz przyczynach trudności.
Informacji tych nie może udzielać podczas prowadzonej przez siebie lekcji lub pełnienia
dyżuru w czasie przerwy.

14. Nauczyciel przedmiotu najpóźniej na trzy tygodnie przed klasyfikacją informuje ucznia
o przewidywanej ocenie z przedmiotu poprzez wpis do dziennika elektronicznego.

15. Nauczyciele są odpowiedzialni za realizację podstawy programowej danego przedmiotu
i w związku z tym za poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im
uczniów.

16. Nauczyciele są odpowiedzialni za realizację podstawy programowej danego przedmiotu
i w związku z tym za poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im
uczniów.

17. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli organizuje dyrektor szkoły w pierwszej
kolejności powierzając je nauczycielom o zbliżonej specjalności (dopuszczalne jest
łączenie klas).

18. Nauczyciel sprawdza przed każdymi zajęciami czy warunki w miejscu odbywania zajęć
nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów, nauczycieli i pozostałych
pracowników szkoły.

19. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu i innych opracowanych na
jego podstawie przepisów prawa wewnątrzszkolnego.

§ 17

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem zespołu, organem prowadzącym
i sprawującym nadzór pedagogiczny za:
a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach

stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
b) dobry stan warsztatu pracy tj. sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych

powierzonych mu przez dyrektora szkoły,
c) tworzenie właściwej atmosfery pracy (przyjaznej, spokojnej, rzeczowej, wymagającej,

motywującej),
d) kreowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku.

2. W szczególności cywilnie, karnie i dyscyplinarnie odpowiada za:
a) tragiczne skutki zdarzeń wynikłe z braku nadzoru nauczyciela nad bezpieczeństwem

uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych oraz w czasie przydzielonych mu
dyżurów,

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub
na wypadek pożaru, podłożenia bomby, kradzieży i innych zdarzeń zagrażających
bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,

c) zniszczenie lub utratę poszczególnych elementów majątku szkoły (w tym
powierzonego mu wyposażenia warsztatu pracy) wynikającego z nieporządku i braku
pełnienia należytego nadzoru w tym powierzonym mu mieniem szkoły.

§ 18
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PRAWA NAUCZYCIELI

1. Nauczyciele mają prawo do:
a) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia

uczniów,
b) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania oraz wprowadzania

innowacji pedagogicznych zgodnie z aktualnymi przepisami MEN,
c) tworzenia zespołów przedmiotowych, bądź kół naukowych, zespołów wychowawczych

i zespołów problemowo – zadaniowych,
d) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej / końcowej postępów w nauce

powierzonych uczniów,
e) współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów,
f) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów,
g) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych,
h) wyposażenia stanowiska pracy, umożliwiającego realizację dydaktyczno –

wychowawczego programu nauczania,
i) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły

i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych,
j) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
k) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,
l) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi.

2. Nauczyciele prowadzący działania w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb. Nauczyciele współpracują ze sobą w zespołach
przedmiotowych lub innych zespołach zadaniowych, w szczególności w zakresie:
a) opracowania sposobu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
b) ustalania przedmiotowych zasad oceniania,
c) stymulowania rozwoju uczniów,
d) opiniowania autorskich programów nauczania
e) organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) współdziałania w organizowaniu i wyposażaniu pracowni.

3. Przewodniczący zespołów są powoływani przez dyrektora szkoły.
4. Dyrektor szkoły i organ prowadzący szkołę mają obowiązek występować z urzędu w

obronie nauczyciela, gdy w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków
funkcjonariusza publicznego zostanie obrażony przez ucznia, rodziców ucznia lub też inne
osoby.

Rozdział VI

ZAKRES CZYNNOŚCI WICEDYREKTORA

§ 19
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UPRAWNIENIA

1.Wicedyrektor, podczas nieobecności w pracy dyrektora Zespołu z uzasadnionych
powodów, przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
a. podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
b. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej

pieczęci imiennej,
c. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz

innymi instytucjami,
d. kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi,
e. w przypadku nieobecności dyrektora spowodowanej zwolnieniem lekarskim

zatwierdza bieżące dokumenty finansowe sprawdzone uprzednio pod względem
merytorycznym i rachunkowym przez upoważnionych pracowników szkoły.

2. Hospituje i prowadzi obserwacje zajęć nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru
pedagogicznego. Ocenia ich pracę, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia.

3. Wnioskuje do dyrektora zespołu o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom
za osiągnięcia w pracy zawodowej.

4. W przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika
niebędącego nauczycielem ma prawo wystąpienia z wnioskiem do dyrektora szkoły
o ukaranie pracownika.

5. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw
międzylekcyjnych i po lekcjach.

6. Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich na czas nie
dłuższy od określonego przepisami, także w przypadku, gdy nauczyciel nie uzupełnił
prawidłowo dokumentacji szkolnej.

7. Rozlicza i ocenia nauczycieli z realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły.

§ 20

OBOWIĄZKI

1. Wicedyrektor oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji
zadań, zmierzających do właściwej organizacji pracy zespołu, ładu i porządku w budynku.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, zgodnie z planem nadzoru
pedagogicznego i określonymi w nim zadaniami, w zakresie powierzonych mu przez
dyrektora szkoły.

3. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej
poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.

4. Jest przewodniczącym zespołu odpowiedzialnego za układanie planu lekcji zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej, czuwa nad przestrzeganiem planu zajęć lekcyjnych
nauczycieli i uczniów.

5. Rozlicza nauczycieli prowadzących zastępstwa z ich prawidłowego przebiegu
i prawidłowych zapisów zastępstw w dziennikach zajęć.

6. Kontroluje prowadzenia dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć
wyrównawczych i pozalekcyjnych i inne). Prowadzi stosowną dokumentację
potwierdzającą kontrolę.

7. Terminowo realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego.
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8. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem
przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi
wychowawcami.

9. Kieruje organizacją uroczystości i innych imprez kulturalno – oświatowych i opiekuńczo
– wychowawczych na terenie szkoły.

10. Kieruje przygotowaniem i organizacją sprawdzianu klas VIII.
11. Sporządza harmonogram dotyczący zebrań klasowych, planuje przydział sal na zebrania

klasowe, podaje je do wiadomości nauczycieli i rodziców.
12. Nadzoruje akcje opiekuńczo – wychowawcze organizowane w szkole i poza szkołą.
13. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora zespołu. O wszystkich zrealizowanych

zadaniach i wykonaniu obowiązków informuje na bieżąco dyrektora w formie
cotygodniowych sprawozdań na zebraniach z dyrektorem.

14. Współuczestniczy w pracach nad planem finansowym zespołu.
15. Prowadzi i obsługuje elektroniczną korespondencję (ankiety, protokoły, zgłoszenia,

arkusze, plany finansowe oraz inne) z Kuratorium Oświaty, CKE, OKE Kraków, MEN,
Vulcan Sigma oraz innymi instytucjami w zakresie zadań edukacyjnych.

16. Sprawuje nadzór nad pracą stołówki szkolnej.

§ 21

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły wicedyrektor odpowiada jednoosobowo
za całokształt pracy szkoły.

2. Odpowiada przed dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych
zadań, a w szczególności za:
a) zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki

pedagogicznej, w celu zapewnienia ciągłości nauczania i zapobiegania
nieszczęśliwym wypadkom,

b) zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników
szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,

c) terminowe i zgodne z odpowiednimi przepisami ułożenie planu lekcji, planu
dyżurów nauczycieli oraz planu godzin świetlicy szkolnej,

d) solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po
lekcjach,

e) pełną realizację zadań wychowawczo – opiekuńczych przez wychowawców klas
oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

f) przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność
w rozpoczynaniu lekcji).

Rozdział VII

§ 22

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY
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1. W szkole opiekę wychowawczą sprawuje jeden z nauczycieli uczących w danym
oddziale, zwany dalej wychowawcą.

2. Wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
Zmiana wychowawcy oddziału może nastąpić z uzasadnionych przyczyn
organizacyjnych szkoły lub zdarzeń losowych.

3. Formy spełnienia zadań nauczycielsko – wychowawczych powinny być dostosowane
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiska szkoły.

4. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na dobór bądź zmianę wychowawcy
oddziału szkolnego, jeżeli ten nie wywiązuje się ich zdaniem z powierzonych mu zadań
lub z innych uzasadnionych przyczyn.

5. W przypadku odkreślonym w ust. 4 obowiązuje następujący tryb postępowania:
a) oddziałowa Rada Rodziców może składać pisemny, uzasadniony wniosek w

sprawie zmiany wychowawcy oddziału do dyrektora szkoły,
b) dyrektor w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku spotyka się z ogółem

rodziców uczniów danej klasy oraz przeprowadza rozmowę z wychowawcą,
którego dotyczy wniosek,

c) po przeprowadzeniu czynności wymienionych w pkt. 5 dyrektor zespołu, w ciągu
miesiąca od wpłynięcia wniosku, podejmuje decyzję o pozostawieniu bądź zmianie
wychowawcy,

d) od decyzji dyrektora szkoły oddziałowa rada rodziców może odwołać się do rady
rodziców, której przewodniczący podejmuje działania mediacyjne pomiędzy
dyrektorem, a oddziałową Radą Rodziców.

§ 23

ZADANIA

1. Nauczyciel-wychowawca programuje i organizuje proces wychowania w zespole,
a w szczególności :
a) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania ich do życia w zespole, rodzinie

i społeczeństwie,
b) podejmuje działania w celu rozwiązania konfliktu pomiędzy uczniami w danym

oddziale, a przy pomocy innych wychowawców pomiędzy uczniami z różnych
oddziałów,

c) zapoznaje się z warunkami życia uczniów, a zwłaszcza z ich sytuacją rodzinną, nie
naruszając autonomii rodziny,

d) w przypadku uzasadnionych obaw o sytuację dziecka w rodzinie, zwłaszcza przemocy,
której w rodzinie może doświadczać dziecko, wychowawca o swoich obawach
niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły, który niezwłocznie podejmuje działania
przewidziane odrębnymi przepisami,

e) współorganizuje z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające
osobowość ucznia,

f) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

g) zwołuje zebrania rodziców zgodnie z harmonogramem wywiadówek, a także w miarę
potrzeb z własnej inicjatywy lub na prośbę rodziców, odpowiednio wcześniej
informując o tym fakcie dyrektora szkoły,
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h) zaprasza innych nauczycieli uczących w jego klasie na spotkania z rodzicami uczniów,
i) opiekuje się samorządem klasowym,
j) informuje na początku roku szkolnego uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów

o kryteriach oceniania z przedmiotów i zachowania, o zasadach bezpiecznego
zachowania się w szkole i w czasie drogi do szkoły,

k) ustala śródroczną i roczną ocenę zachowania, zasięgając w sprawie rocznej oceny
zachowania opinii innych nauczycieli,

l) prowadzi zapisy w dzienniku i arkuszach ocen dla uczniów swojej klasy.
2. Współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynuje ich działania

wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce
oraz uczniami szczególnie uzdolnionymi.

3. Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, oddziałową radą rodziców, informuje
ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców
w programowanie i organizacyjne sprawy klasy.

4. Współpracuje z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla
swoich wychowanków i zapewnienia doradztwa dla ich rodziców.

5. Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia, w tym arkusze ocen
uczniów.

6. Inspiruje uczniów do działań zespołowych.
7. Opracowuje, na polecenie dyrektora i wicedyrektora szkoły, wymagane zestawienia

związane z realizacją procesów dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.
8. Wychowawca współpracuje z rodzicami ucznia, pedagogiem i poradnią psychologiczną –

pedagogiczną w zakresie udzielania pomocy w nauce i zachowaniu.

§ 24

UPRAWNIENIA

1. Nauczyciel – wychowawca ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i
psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły.

2. Współdecyduje wspólnie z samorządem klasowym i rodzicami uczniów o programie
i planie działań wychowawczych na rok szkolny.

3. Ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków.
4. Ma prawo ustanowić własne formy motywowania i nagradzania wychowanków.
5. Ma prawo wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych i materialnych swoich

wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji szkoły.
6. Motywuje uczniów oddziału, którego jest wychowawcą, do osiągania lepszych wyników

w nauce i innych działaniach społecznych.

§ 25

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Nauczyciel-wychowawca ponosi odpowiedzialność identyczną jak każdy nauczyciel,
a ponadto:
a) służbowo przed dyrektorem zespołu za osiąganie celów wychowania w swoim

oddziale lub powierzonej mu grupie uczniów,
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b) za koordynowanie i integrowanie działań nauczycieli i rodziców wokół programu
wychowawczo – profilaktycznego klasy i szkoły,

c) za prawidłowe zdiagnozowanie potrzeb i poziom opieki i pomocy indywidualnej dla
swoich wychowanków, będących w trudnej sytuacji szkolnej bądź rodzinnej,

d) za prawidłowe prowadzenie powierzonej mu dokumentacji klasy/grupy.

Rozdział VIII

§ 26

PEDAGOG SZKOLNY

1. W szkole utworzone jest stanowisko pedagoga szkolnego, który organizuje pomoc
psychologiczno – pedagogiczną i udziela jej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. W rozwiązaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych pedagog współpracuje
z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami.

3. Pedagog współdziała z instytucjami pozaszkolnymi, zajmującymi się problemami opieki
i wychowania.

4. Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
b) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,
c) kontrola wywiązywania się przez uczniów z obowiązków szkolnych,
d) działanie, wspólnie z wychowawcami oddziałów, na rzecz zorganizowania opieki

i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
e) udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom

realizującym indywidualny tok nauki, indywidualne nauczanie, IPET, mającym
trudności w uczeniu się,

f) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu przez nich trudności natury
wychowawczej,

g) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z dziećmi sprawiającymi
trudności wychowawcze,

h) rozmowy indywidualne z uczniami mające na celu eliminowanie napięcia
psychicznego, wynikającego z trudności i niepowodzeń w opanowaniu materiału
nauczania, trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń w
kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

i) wspieranie i podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych,
wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki w
stosunku do uczniów,

j) udzielanie wsparcia wychowawcom i nauczycielom (na ich wniosek) podczas sytuacji
konfliktowych w klasach oraz podczas kontaktów z rodzicami.

5. Pedagog szkolny w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w porozumieniu z
dyrektorem szkoły, występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz
reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.

6. Pedagog zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień
Konwencji o Prawach Dziecka.

7. Pedagog szkolny prowadzi odpowiednią dokumentację, w szczególności gromadzi w niej
wyłącznie dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jak również zobowiązany jest
do ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją,
zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do
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zadań związanych z przetwarzaniem danych. Ma także obowiązek wykorzystywania tych
danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

8. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga określa dyrektor szkoły.

Rozdział IX

§ 27

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTUW SZKOLE

1. Wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za zapewnienie warunków bezpiecznego
pobytu dziecka, ochrony przed przemocą, za ochronę i poszanowanie ich godności
osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie, a w szczególności przestrzeganie
praw dziecka.

§ 28

1. Do zadań i obowiązków nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:
a) zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci pozostających

pod opieką i stosowanie się bezwzględnie do nich,
b) pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem,
c) zapewnienie ciągłej opieki dzieciom w czasie trwania zajęć i przerw

międzylekcyjnych,
d) zapewnienie ciągłej opieki uczniom w czasie planowanego pobytu dziecka w szkole

i zajęć odbywanych poza szkołą,
e) kontrolowanie obecności uczniów w szkole i uczęszczanie na zajęcia,
f) informowanie na bieżąco uczniów i rodziców o zmianach w planie zajęć w celu

dostosowania pobytu dziecka na terenie szkoły do opracowanego planu,
g) interesowanie się tym z jakimi osobami z zewnątrz (poza rodzicami i opiekunami)

dziecko przebywa, kontaktuje się na terenie szkoły lub kto z zewnątrz kontaktuje się
z dzieckiem,

h) zgłaszanie do dyrektora szkoły uwag, spostrzeżeń i propozycji rozwiązań problemów
związanych z bezpieczeństwem,

i) powiadamianie odpowiednio służb o zaistniałych zdarzeniach lub wypadkach,
j) zapoznawanie rodziców ze szkolnym systemem bezpiecznego pobytu uczniów na

terenie szkoły oraz z warunkami zapewnienia bezpieczeństwa każdemu dziecku,
k) współpraca z rodzicami dzieci – są w ścisłym z nimi kontakcie, informując na bieżąco

o sprawach bezpieczeństwa danego dziecka,
l) zwracanie uwagi uczniom w przypadkach niewłaściwego i zagrażającego

bezpieczeństwu zachowania,
m) prowadzenie rozmów i lekcji wychowawczych poświęconych tematyce

bezpieczeństwa;
n) dokonywanie ogólnych oględzin pomieszczeń, w których mają prowadzić z dziećmi

zajęcia i w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub zagrożeń zgłaszają je
dyrektorowi, bądź odpowiedzialnym pracownikom,

o) opracowywanie planów i harmonogramów wycieczek, zawodów sportowych, wyjść
i wyjazdów poza teren szkoły w ramach zajęć szkolnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz regulaminem wycieczek i wyjść szkolnych.

2. Do zadań i obowiązków dyrektora należy:
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a) dostosowywanie warunków technicznych obiektu do wymaganych prawem norm,
b) dokonywanie przeglądów technicznych obiektu,
c) zatrudnianie pracowników obsługi i ustalanie ich zadań,
d) opracowywanie na bieżąco zaleceń i zadań do wykonania związanych z

bezpieczeństwem uczniów,
e) instruowanie i szkolenie personelu pedagogicznego i niepedagogicznego szkoły

w zakresie bhp,
f) kontrolowanie wykonywania zadań pracowniczych,
g) współpracowanie z odpowiednimi służbami wspomagającymi w zapewnieniu

bezpieczeństwa,
h) współpracowanie z rodzicami uczniów.

3. Do zadań i obowiązków higienistki należy:
a) współpracowanie z rodzicami uczniów,
b) udzielanie porad i pierwszej pomocy przedmedycznej,
c) zgłaszanie do dyrektora szkoły uwag, spostrzeżeń i propozycji rozwiązań problemów

związanych z bezpieczeństwem,
d) powiadamianie odpowiednich służb o zaistniałych zdarzeniach lub wypadkach,
e) zwracanie uwagi uczniom w przypadkach niewłaściwego i zagrażającego

bezpieczeństwu zachowania,
f) organizowanie pogadanek na temat bezpieczeństwa.

4. Do zadań i obowiązków personelu administracyjnego i pomocniczego należy:
a) zwracanie uwagi uczniom w przypadku niewłaściwego i zagrażającego

bezpieczeństwu zachowania,
b) zgłaszanie do dyrektora szkoły uwag, spostrzeżeń i propozycji rozwiązań problemów

związanych z bezpieczeństwem,
c) współpracowanie z rodzicami uczniów.

5. Do zadań i obowiązków rodziców należy:
a) terminowe usprawiedliwianie nieobecności w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do

szkoły. Rodzic/prawny opiekun może usprawiedliwić nieobecności poprzez dziennik
elektroniczny. Zwolnienie ucznia z zajęć przez rodzica/prawnego opiekuna można
przesłać przez dziennik elektroniczny, przekazać w formie pisemnej lub poprzez
informację telefoniczną do wychowawcy,

b) współpracowanie z wychowawcą, nauczycielami i pracownikami szkoły,
c) zapoznawanie się z systemem bezpiecznego pobytu uczniów na terenie szkoły,
d) stosowanie się do norm zapewniających bezpieczeństwo,
e) zwracanie uwagi swojemu dziecku w przypadku niewłaściwego i zagrażającego

bezpieczeństwu zachowania,
f) niepochwalanie u dzieci zachowań ryzykownych i agresywnych,
g) kontrolowanie uczęszczania dzieci do szkoły,
h) kontrolowanie z kim i gdzie dziecko spędza wolny czas,
i) zapewnienie dziecku bezpiecznego dotarcia do szkoły i ze szkoły do domu.

6. Do zadań i obowiązków ucznia należy:
a) przestrzegać zasad bhp,
b) nie korzystać w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń

telekomunikacyjnych,
c) w szkole uczeń może korzystać z innych urządzeń elektronicznych rejestrujących

dźwięk i obraz tylko na polecenie nauczyciela,
d) otaczać szczególną troską uczniów klas młodszych,
e) nie biegać, nie popychać kolegów, nie stosować wobec innych jakiejkolwiek

przemocy fizycznej,
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f) spacerować po szkole, nie trzymając rąk w kieszeni, nie ciągnąć kolegi za szyję, nie
ciągnąć się za ręce po korytarzu, nie podstawiać innym nóg, nie zsuwać kolegi z
ławeczki, nie odsuwać krzesła, nie siadać na stolikach, na parapetach okien i rurkach c.
o., nie wychylać się przez otwarte okna, nie skakać po kilka stopni ze schodów,

g) przestrzegać przepisów obowiązujących pieszego w ruchu drogowym, a w
szczególności podporządkować się poleceniom strażnika drogowego,

h) nie opuszczać sali lekcyjnej lub obiektu szkoły w czasie zajęć bez pozwolenia
nauczyciela,

i) nie chodzić samowolnie po szkole w czasie lekcji, w razie wcześniejszego przybycia
do szkoły lub braku zajęć,

j) nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich jak: broń,
gaz, noże, petardy, materiały wybuchowe i żrące, zabawki laserowe, strzykawki,
zapalniczki, zapałki, itp,

k) wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
l) respektować zalecenia higienistki szkolnej (szczepienia, kontrole czystości, bilanse

zdrowia),
m)poinformować nauczyciela dyżurującego, wychowawcę klasy, dyrektora o

zauważonych zagrożeniach,
n) reagować i przeciwstawiać się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz

wszelkim formom agresji na terenie szkoły,
o) nie stosować żadnych używek i reagować, jeśli ktoś je zażywa,
p) dbać o wszystkie pomieszczenia (nie pluć, dbać o czystość otoczenia, nie niszczyć

urządzeń sanitarnych, sprzętów szkolnych, pomocy dydaktycznych, nie brudzić
pomieszczeń, nie malować po ławkach i po ścianach),

q) ustawić krzesła po skończonej lekcji,
r) reagować na próby niszczenia mienia szkolnego,
s) naprawić szkodę lub ponieść konsekwencje finansowe za zniszczone mienie szkolne,
t) przestrzegać postanowień zapisanych w Statucie szkoły i regulaminach szkolnych,
u) przychodzić do szkoły na ściśle określoną godzinę. W przypadku wcześniejszego

przybycia na zajęcia lekcyjne oczekiwać w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela,
v) nie przebywać przed lekcjami i po lekcjach na terenie szkoły bez opieki nauczycieli

lub instruktorów,
w)odpowiadać za własne rzeczy (plecaki, piórniki, telefony komórkowe, kurtki i inne

osobiste rzeczy pozostawione poza szatnią).

§ 29

1. Szkoła współpracuje z komendą policji, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradnią
psychologiczno – pedagogiczną, kuratorem sądowym poprzez:
a) organizowanie dla uczniów i rodziców warsztatów terapeutycznych, spotkań

z policjantami, pedagogami, psychologami na temat radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych, z agresją i przemocą, bezpiecznego pobytu w szkole i poza nią,
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestępczości nieletnich,

b) informowanie odpowiednich służb o zagrożeniach pojawiających się na terenie szkoły
oraz w drodze do i ze szkoły.

Rozdział X

§ 30
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ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

1. Do klasy pierwszej szkoła przyjmuje dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7
lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których
wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej z rocznym
wyprzedzeniem na podstawie wykazu ewidencji przekazanego przez organ prowadzący,
a ostatecznie w roku rozpoczęcia nauki na podstawie pisemnego wniosku rodziców.

3. Zasady rekrutacji uczniów do klasy I corocznie określa dyrektor, w formie zarządzenia.
4. Dyrektor szkoły przyjmuje dzieci:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) spoza obwodu szkoły, na wniosek rodziców (w tym ze szkół niepublicznych

o uprawnieniach szkół publicznych), gdy w szkole są wolne miejsca.
5. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen
wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach
określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów w przypadku:
● przyjmowania do ośmioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek

szkolny poza szkołą,
● ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego

świadectwa ucznia, zmieniającego typ szkoły lub profil klasy.
6. Dyrektor szkoły publicznej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły

podstawowej.
7. Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły wymaga

zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
8. Przyjmowanie uczniów będących cudzoziemcami lub obywatelami polskimi

powracającymi z zagranicy określają odrębne przepisy. Podstawą przyjęcia uczniów
przybywających do szkoły z zagranicy jest świadectwo lub inny dokument wydany przez
szkołę za granicą. Dokumenty muszą być przetłumaczone z języka obcego przez tłumacza
przysięgłego.

9. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się uczęszczanie dziecka do szkoły.
10. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku

szkolnego poza szkołą.
11. Dyrektor Zespołu sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego wg odrębnych

przepisów.

Rozdział XI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
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§ 31

PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo:
a) uczestniczyć we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia zgodnie z zasadami

higieny pracy umysłowej,
b) być życzliwie, podmiotowo traktowanym w procesie dydaktyczno – wychowawczym

oraz w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
c) przejawiać własną inicjatywę w procesie kształcenia i wychowania,
d) swobodnie wyrażać myśli i przekonania, w szczególności dotyczące życia szkoły, jeśli

nie narusza tym dobra innych osób,
e) znać program nauczania ze wszystkich przedmiotów na dany rok szkolny dla swojej

klasy,
f) do przeniesienia do równoległego oddziału na uzasadniony wniosek rodzica,

wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, oddziałowej lub szkolnej rady rodziców, albo:
jeżeli wniosku nie wysunęli rodzice ucznia, może być przeniesiony do równoległego
oddziału tej samej klasy wyłącznie za zgodą jego rodziców lub opiekunów prawnych,

g) zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą
o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązywaniu w toku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,

h) uzyskać dodatkową, bieżącą pomoc i ocenę postępów w nauce w terminach
uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeśli napotkał trudności w opanowaniu
materiału mimo znacznego wkładu własnej pracy,

i) zgłaszać władzom szkoły, nauczycielom, radzie rodziców wnioski i postulaty dotyczące
wszystkich spraw uczniów oraz być informowanym o sposobie ich załatwienia,

j) mieć zapewnione poszanowanie godności własnej, swego dobrego imienia, dyskrecji
w sprawach osobistych, tajemnicy korespondencji i spraw powierzonych w zaufaniu,
chyba ze szkodziłoby to ogółowi lub życiu powierzającego,

k) dokonywania wyboru kół zainteresowań oraz innych form zajęć pozalekcyjnych,
l) brać udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach szkolnych

i pozaszkolnych,
m)do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
n) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, z pomocy pedagoga,
o) do informacji, co do kryteriów i zasad jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,
p) do rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny postępów w nauce oraz zachowaniu

(prowadzonej na bieżąco),
q) znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin i zakres materiału

przewidzianego do sprawdzianu,
r) wspólnie z nauczycielami planować terminy przeprowadzania sprawdzianów, aby

uniknąć ich nagromadzenia w danym czasie,
s) być powiadomionym o ocenie ze sprawdzianu pisemnego i wypracowania w ciągu 14

dni,
t) otrzymywać do wglądu kontrolne prace pisemne, którym był poddany (sprawdziany,

klasówki, testy), poprawione i ocenione przez nauczyciela do 14 dni po
przeprowadzonej pracy kontrolnej,

u) zgłaszania chęci poprawienia oceny cząstkowej i uwzględniania tej prośby przez
nauczyciela w ustalonym przez niego terminie,

v) ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz prawo do oceny starań w tym
zakresie,
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w)przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, nauczycielom i radzie
rodziców swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

x) uczestnictwa w zebraniach rady rodziców na zaproszenie dyrektora szkoły,
y) odwołania od oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania zgodnie z zasadami

wewnątrzszkolnego i przedmiotowego oceniania,
z) wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządu

uczniowskiego i samorządów klasowych,
aa) do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole oraz bezpiecznej

organizacji wycieczek, biwaków lub wyjść poza szkołę – zgodnie z przepisami o
bezpieczeństwie i higienie pracy,

ab) do obchodzenia szkolnych tradycji,
ac) do jawnego opiniowania pracy nauczyciela, z zachowaniem zasady nienaruszania jego

godności osobistej.

§ 32

OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek:
a) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej

dobre tradycje,
b) z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych

(hymn szkolny) i religijnych,
c) być współodpowiedzialnym za wyniki pracy szkoły, systematycznie i wytrwale

pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i
warunki do nauki,

d) na terenie szkoły być ubranym w czysty, estetyczny strój, nie prowokować swoim
ubiorem, mieć zakryty dekolt,

e) dbać o swój schludny i estetyczny wygląd (nie stosować makijażu, nie malować
paznokci, nie farbować włosów); nie dopuszcza się mocnego makijażu,
ekstrawaganckiej fryzury i niestosownego ubioru (odkryte ramiona, tułów, zwłaszcza
brzuch, pośladki),

f) na ważne uroczystości szkolne, typu: dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
dzień patrona, akademia itp. zakładać strój galowy (dziewczynki – biała bluzka,
granatowa/czarna spódnica lub długie spodnie, chłopcy – biała koszula,
granatowe/czarne długie spodnie, ewentualnie garnitur – jeśli posiada),

g) okazywać należyty szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom
szkoły (rozmawiać z pracownikami szkoły w postawie stojącej, nie trzymając rąk
w kieszeni, nie żując gumy),

h) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego i samorządów
klasowych,

i) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać
wszelkim przejawom przemocy, brutalności, zarozumialstwa, plotkowania,

j) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, godność osobistą, dobre imię i
własność innych osób,

k) wykonywać zadania wynikające z działalności organizacji szkolnych,
l) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości

i porządku na terenie szkoły (nie pluć, dbać o czystość otoczenia, nie niszczyć
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urządzeń sanitarnych, sprzętów szkolnych, pomocy dydaktycznych, nie malować po
ławkach i po ścianach),

m) dbać o bezpieczeństwo oraz o zdrowie swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich
nałogów, nie pić alkoholu, nie palić papierosów, nie używać środków odurzających,
ubierać się odpowiednio do pogody),

n) przestrzegać zasad higieny osobistej,
o) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią na terenie szkoły zabronione

są wszelkie działania agresywne, skierowane do innej osoby (agresja fizyczna lub
słowna), zabrania się używania wulgarnych gestów, słów i wypowiedzi,

p) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne, wynikające z planu zajęć;
w razie spóźnienia się na zajęcia, uczeń zobowiązany jest natychmiast po przyjściu do
szkoły do przybycia do sali, w której odbywają się jego zajęcia,

q) przychodzić do szkoły punktualnie, nie wcześniej niż 30 minut przed rozpoczęciem
lekcji wynikającym z jego planu lekcji, opuszczać szkołę po zakończeniu swoich
lekcji lub udać się do świetlicy, jeżeli jest tam zapisany,

r) uczeń nie może samowolnie opuszczać lekcji bez usprawiedliwienia. Uczeń może
samodzielnie opuścić szkołę w czasie zajęć tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej
prośby rodziców albo bezpośredniej lub telefonicznej rozmowy nauczyciela z
rodzicem. Nauczyciel przyjmujący ustną lub telefoniczną od rodzica prośbę o
zwolnienie ucznia z zajęć odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym. W
przypadku przyjęcia od ucznia pisemnej prośby rodzica o wcześniejsze w danym dniu
zwolnienie z zajęć, nauczyciel przekazuje tę informację wychowawcy klasy,

s) usprawiedliwiać nieobecności w szkole w ciągu jednego tygodnia od zakończenia
absencji (szczegółowej zasady usprawiedliwiania nieobecności określa wychowawca
w porozumieniu z rodzicami),

t) zająć wyznaczone miejsce w klasie po dzwonku na lekcję, przygotować podręczniki,
zeszyty, przybory; po zakończeniu lekcji uporządkować swoje miejsce pracy,

u) zachowywać należytą uwagę w trakcie lekcji, nie rozmawiać z innymi uczniami, nie
przeszkadzać sobie i innym, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez
nauczyciela,

v) brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
uzupełniać braki wynikające z absencji,

w) kulturalnie dyskutować, nie przerywać mówiącemu, zabierać głos po upoważnieniu
przez nauczyciela,

x) starannie i systematycznie wykonywać prace domowe,
y) starannie, zgodnie z wymaganiami nauczyciela prowadzić zeszyty i ćwiczenia, dbać

o podręczniki szkolne,
z) zachowywać ciszę na korytarzach i w otoczeniu szkoły podczas zajęć lekcyjnych,
aa) zdejmować z głowy czapkę, kaptur podczas przebywania w szkole,
ab) wierzchnie okrycie i obuwie zostawiać w szatni,
ac) dbać o piękno mowy ojczystej, używać języka kulturalnego pozbawionego

wulgaryzmów,
ad) czynnie uczestniczyć w pracach społecznych szkoły,
ae) uczestniczyć w zajęciach dodatkowych zorganizowanych przez nauczycieli w celu

wyrównania szans edukacyjnych, uzupełniania braków wiedzy i umiejętności,
af) przestrzegać postanowień zapisanych w Statucie szkoły, regulaminach szkolnych,

kontraktach oraz zarządzeń władz szkolnych i Samorządu Uczniowskiego,
ag) ponieść odpowiedzialność za umyślnie wyrządzoną szkodę w mieniu należącym

do szkoły lub mieniu innych osób, za zgubienie powierzonego lub wypożyczonego mu
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mienia szkoły – odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice/prawni
opiekunowie,

ah) w drodze do szkoły i ze szkoły dbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
przechodzić przez jezdnię tylko w miejscu do tego wyznaczonym, a zwłaszcza
strzeżonym przez strażnika drogowego, zawsze stosować się do jego poleceń,

ai) nie przynosić do szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu lub zdrowiu,
typu: petardy, scyzoryki, noże, lasery, pistolety na kulki, korkociągi itp.,

aj) nie korzystać ze swojego telefonu komórkowego na terenie szkoły – przyniesiony do
szkoły przez ucznia telefon może być włączony tylko i wyłącznie w sytuacji
koniecznej potrzeby i za zgodą nauczyciela. Korzystanie z telefonu komórkowego i
innych urządzeń elektronicznych mających funkcję nagrywania, filmowania,
fotografowania w czasie pobytu w szkole jest zabronione.

Rozdział XII

NAGRODY I KARY

§ 33

NAGRODY

1. Nagrody uczniom mogą przyznać dyrektor, Rada Pedagogiczna i wychowawca klasy.
2. Za rzetelną, wzorową postawę i inicjatywę społeczną uczeń może być nagrodzony:

a) pochwałą wobec klasy,
b) wyróżnieniem na forum szkoły,
c) wręczeniem dyplomu,
d) wręczeniem listu gratulacyjnego jego rodzicom,
e) wręczeniem nagród rzeczowych,
f) prezentacją sylwetki ucznia na spotkaniach z rodzicami i na tablicy Samorządu

Uczniowskiego, a także w lokalnej gazetce,
g) świadectwem z wyróżnieniem.

3. Uczniowie ze średnią ocen powyżej 5,0 lub za sukcesy w konkursach pozaszkolnych
wpisywani są do „Złotej Księgi”. Wpis polega na umieszczeniu w księdze jego zdjęcia
i opisu osiągnięć ucznia.

4. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji
średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązujących co najmniej 4,75 i co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania.

5. Formą nagrody za dobre wyniki w nauce lub wysokie osiągnięcia sportowe może też być
wypłata stypendium.

§ 34

KARY

1. Za nieprzestrzeganie Statutu szkoły uczeń może być ukarany:
a) upomnieniem przez nauczyciela,
b) upomnieniem przez wychowawcę oddziału,
c) upomnieniem przez wychowawcę oddziału w obecności rodziców ucznia,
d) upomnieniem przez dyrektora szkoły,
e) upomnieniem przez dyrektora szkoły w obecności rodziców,
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f) odwołaniem ucznia z pełnionej w szkole funkcji,
g) wystąpieniem z wnioskiem do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia

do innej szkoły,
2. Wykonanie kary może być zawieszone na czas nie dłuższy niż pół roku, jeżeli uczeń

uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego, wychowawców lub rodziców.

Rozdział XIII

SZCZEGÓŁOWEWARUNKI I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 35

1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia
b) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz
formułowaniu oceny.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o postępach w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i

jak powinien się dalej uczyć,
c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania rozwoju,
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce

i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej .
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
c) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,

d) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć

edukacyjnych, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
f) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane ocen

klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,

g) ustalenia sposobu przekazania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
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6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami, wydanymi
na podstawie art. 12 ust 2 ustawy „O systemie oświaty”.

§ 36

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

§ 37

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły, nie ma wpływu na śródroczną i roczną
średnią ocen ucznia.

3. Wszystkie śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych powinny zostać wpisane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia
do dziennika elektronicznego przed konferencją klasyfikacyjną w terminie zgodnym
z kalendarzem wydarzeń na dany rok szkolny.

4. 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 roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 38

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców / prawnych opiekunów.
Nauczyciel, wystawiając ocenę mówi ją głośno, z komentarzem, wskazując ewentualne
braki w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.

2. Dłuższa praca pisemna z każdego przedmiotu powinna być poprawiona i oddana piszącym
do wglądu w terminie najpóźniej 14 dni od daty pisania sprawdzianu. Każda krótsza praca
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pisemna (kartkówka – do 15 minut) powinna być poprawiona i oddana piszącym w
terminie do 7 dni.

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas
lekcji, a jego rodzice / prawni opiekunowie podczas wywiadówek lub w innych terminach
umówionych z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

4. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów
do zakończenia roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

5. Na prośbę ucznia lub rodziców / prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić ustnie.

§ 39

1. W zakresie współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających
wyników nauczania wychowawca lub nauczyciel przedmiotu powinien:
a) wskazać rodzicom / prawnym opiekunom potrzebę kierowania ucznia z trudnościami

w nauce na badania psychologiczno – pedagogiczne,
b) organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych

odrębnymi przepisami,
c) organizować spotkania z pedagogiem, w miarę możliwości także z psychologiem,

logopedą,
d) organizować pomoc koleżeńską,
e) przeprowadzać pedagogizację rodziców,
f) przeprowadzać indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicem i uczniem.

2. W zakresie współdziałania ze szkołą rodzice powinni:
a) zapoznać się z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły m. in. Statutem,

wymaganiami edukacyjnymi stawianymi przez szkołę, programami i planami
wychowawczo – profilaktycznymi,

b) uczestniczyć w zebraniach rodziców organizowanych przez wychowawcę lub
dyrektora szkoły, w prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym i
dydaktycznym,

c) usprawiedliwiać u wychowawcy nieobecność dziecka w szkole, mobilizować dziecko
do uzupełniania braków z powodu tej nieobecności,

d) kontaktować się z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą w celu uzyskanie
informacji o postępach i brakach dziecka w nauce, korzystać ze wskazówek
nauczyciela w tym zakresie,

e) kierować dziecko do przebadania w poradni psychologiczno – pedagogicznej w
przypadku poważnych trudności w nauce,

f) systematycznie kontrolować zeszyty przedmiotowe swojego dziecka i zapisy
w dzienniczku ucznia,

g) zapewnić dziecku potrzebne przybory, strój szkolny i środki higieny osobistej,
h) zapewnić dziecku drugie śniadanie.

§ 40

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymaganie edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z
programu nauczania.
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2. Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć
trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają
trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania
percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami
neurologicznymi.

3. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązujących
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który:
a) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym
(IPET),

b) posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia,

c) posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej
opinii,

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych wyżej, który objęty jest pomocą
psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

e) posiada opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie
tej opinii.

5. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia umożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków,
w szczególności poprzez:
a) organizowanie grupy pomocy koleżeńskiej,
b) dodatkowe indywidualne zaliczanie poszczególnych partii materiału,
c) wyjaśnianie, powtarzanie i utrwalanie nieopanowanej części materiału na dodatkowych

zajęciach, dobrowolnie organizowanych przez nauczyciela.

§ 41

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej
opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
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4. Dyrektor zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z
nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na
wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, na podstawie orzeczenia o potrzebie
nauczania indywidualnego, z których wynika taka potrzeba.

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 42

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a) bieżące, mające na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazanie uczniowi

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez
wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej
uczyć,

b) klasyfikacyjne:
● śródroczne
● roczne
● końcowe

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodzica.
3. Na wniosek ucznia lub rodziców ucznia nauczyciel w terminie do trzech dni uzasadnia

ustaloną ocenę w formie ustnej, na podstawie:
a) kryteriów oceniania, z którymi zapoznał ucznia na początku roku szkolnego,
b) udostępnienia do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz

innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia,
c) uzasadnienia, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania określone przez nauczyciela,

wskazanie osiągnięć i braków w wiadomościach i umiejętnościach w stosunku do
podstawy programowej i programu nauczania.

4. Szczegóły dotyczące terminu nauczyciel ustala z uczniem lub jego rodzicami.
5. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 43

1. Uczeń podlega klasyfikacji:
a) śródrocznej i rocznej,
b) końcowej.
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2. 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.

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w terminie nie później niż na
tydzień przed zakończeniem I półrocza lub zgodnie z kalendarzem wydarzeń na dany rok
szkolny.

4. 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
klasach I – III w przypadku:
a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną opisową roczną ocenę

klasyfikacyjną z tych zajęć,
b) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych

zajęć.
5. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym oraz ustaleń
śródrocznej / rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie

programowo najwyższej oraz
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się

odpowiednio w klasach programowo niższych oraz
c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
8. Klasyfikowanie roczne i końcowe uczniów przeprowadza się w terminie nie później niż na

tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
9. Nie później niż na 21 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych

wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dziennika elektronicznego.

10. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dziennika
elektronicznego, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz
zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

11. Nieobecność rodziców na zebraniach z rodzicami lub brak potwierdzenia o zapoznaniu
się z informacją zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej
ocenie zachowania w terminie wskazanym w Statucie. Z uwagi na nieobecność rodzic
sam winien dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

12. 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.

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceną klasyfikacyjną
zachowania.

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
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15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

§ 44

OCENA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i
zachowania są ocenami opisowymi z wyjątkiem religii i etyki.

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia
poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce
lub rozwijaniem uzdolnień.

3. W ocenianiu bieżącym z zajęć edukacyjnych w klasach I – III dopuszcza się
sześciostopniową skalę ocen, wg następujących kryteriów:
6 – uczeń świetnie opanował materiał przewidziany podstawą programową oraz wykazuje

się znajomością treści merytorycznych wykraczających poza jej zakres, samodzielnie
poszukuje rozwiązań;

5 – uczeń bardzo dobrze opanował materiał przewidziany podstawą programową, aktywnie
uczestniczy w procesie dydaktycznym wykazując się umiejętnością korzystania z
innych źródeł informacji, samodzielnie formułuje wnioski;

4 – uczeń dobrze opanował materiał przewidziany podstawą programową i nie popełnia
większych błędów w tym zakresie, stara się być aktywnym w realizacji procesu
dydaktycznego, logicznie rozumuje i formułuje wnioski;

3 – uczeń zadowalająco opanował materiał przewidziany podstawą programową, logicznie
rozumuje i z pomocą nauczyciela formułuje wnioski, wykazuje chęć w dążeniu do
własnego rozwoju;

2 – uczeń słabo opanował materiał przewidziany podstawą programową, ma trudności
w logicznym rozumowaniu i wyciąganiu wniosków, biernie uczestniczy w procesie
dydaktycznym, w minimalnym stopniu wykazuje chęć w dążeniu do własnego
rozwoju;

1 – uczeń nie opanował materiału przewidzianego podstawą programową, nie potrafi
logicznie rozumować i wyciągać wniosków nawet z dużą pomocą nauczyciela, nie
wykazuje chęci do pracy nad własnym rozwojem.

4. Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.

§ 45

1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne, w stopniach według następującej skali:

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
celujący cel. 6
bardzo dobry bdb. 5
dobry db. 4
dostateczny dst. 3
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dopuszczający dop. 2
niedostateczny ndst. 1

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny oznaczone cyframi od 2 do 6,
negatywną oceną jest ocena oznaczona cyfrą1.

3. W zapisach ocen bieżących do dziennika elektronicznego dopuszcza się używanie skrótów
literowych „np” (nieprzygotowany), „bz” (brak zadania), „0” (nieobecność na
zapowiedzianym sprawdzianie.

4. Przy ocenianiu bieżącym, w celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia,
dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych dodatkowego oznaczenia: + (plus),
poza stopniem celującym lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym oraz + (plus) przy
klasyfikacyjnej ocenie śródrocznej poza stopniem celującym.

5. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych
zasadach oceniania.

6. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne nie powinny być ustalone jako średnie
arytmetyczne ocen bieżących, lecz powinny określać ogólny poziom wiadomości
i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej, z uwzględnieniem
możliwości, wysiłku, postawy i wkładu pracy.

§ 46

1. W ocenianiu bierze się pod uwagę następujące obszary aktywności ucznia:
● wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową,
● aktywność i postawę twórczą wobec stawianych problemów,
● rozwijanie własnych zainteresowań,
● samodzielność myślenia,
● kojarzenie faktów,
● umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (rozumienie, weryfikowanie

i wykorzystanie danych),
● logiczne rozumowanie,
● wytyczanie celów i etapów dojścia do nich,
● współdziałanie w grupie,
● zaangażowanie i chęć współpracy,
● umiejętność słuchania,
● praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy,
● reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody, imprezy kulturalno

– oświatowe),
● przygotowanie do zajęć.

2. Ustala się następujące wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie:
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

● posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program,
wynikające z indywidualnych zainteresowań oraz potrafi wykorzystać je w
rozwiązaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe
rozwiązania,

● swobodnie korzysta z dostępnych zasobów informacji (w tym medialnych) w
dowolnej formie,

● twórczo uczestniczy w organizowaniu fragmentów procesu dydaktycznego,
● osiąga znaczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach (minimum

gminnych lub rejonowych),
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● jest współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na forum
szkoły i środowiska,

● samodzielnie wykorzystuje dodatkowe źródła informacji i umiejętnie z nich korzysta.
b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

● posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem
wymagających korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz sprawnie posługuje się
zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i
praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w
nowych sytuacjach, swobodnie korzysta z dostępnych informacji, analizuje je i
opracowuje,

● chętnie uczestniczy w organizowaniu fragmentów procesu dydaktycznego,
● osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach (minimum szkolnych),
● jest aktywnym uczestnikiem imprez o charakterze kulturalno – oświatowym na

forum szkoły i środowiska,
● swobodnie korzysta z dostępnych zasobów informacji, analizuje je i opracowuje przy

minimalnej pomocy nauczyciela.
c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

● opanował wiadomości przewidziane programem nauczania i poprawnie stosuje je
w rozwiązaniu nieskomplikowanych zadań teoretycznych i praktycznych,
samodzielnie wykonuje typowe zadania, wypowiada się poprawnie pod względem
logicznym, stylistycznym i rzeczowym, samodzielnie potrafi wskazać błędy, nazwać
je i skorygować,

● przy niewielkiej pomocy nauczyciela uczestniczy w organizowaniu fragmentów
procesu dydaktycznego,

● chętnie uczestniczy w wewnątrzszkolnych konkursach przedmiotowych i imprezach
szkolnych,

● korzysta z dostępnych zasobów informacji pod kierunkiem nauczyciela.
d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

● dość dobrze opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania w danej klasie, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o
średnim stopniu trudności, stara się samodzielnie rozwiązywać proste zadania, lecz
wymaga często ukierunkowania ze strony nauczyciela, systematycznie odrabia
zadania domowe,

● pod kierunkiem nauczyciela przygotowuje pewne elementy procesu lekcyjnego,
● sporadycznie uczestniczy w konkursach i imprezach szkolnych,
● rzadko korzysta z dodatkowych źródeł informacji.

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
● wiadomości przewidziane programem nauczania opanował w sposób wybiórczy, ale

braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z
danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

● wykazuje chęć samodzielnej pracy oraz współpracy z nauczycielem,
● nie uczestniczy w konkursach i imprezach szkolnych i klasowych,
● niesystematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
● sporadycznie i niechętnie korzysta z dodatkowych źródeł informacji.

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
● nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla

danej klasy, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki z
tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności,
nawet z pomocą nauczyciela, nie prowadzi zeszytu, nie odrabia zadań domowych,

● nie wykazuje chęci samodzielnej pracy i współpracy z nauczycielem,
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● nie uczestniczy w żadnych w konkursach i imprezach szkolnych i klasowych,
● nie umie i nie chce korzystać z żadnego dodatkowego źródła informacji.

3. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie z zajęć edukacyjnych oraz warunki
i sposoby podnoszenia oceny ustalają nauczyciele przedmiotu i informują o nich ucznia
i rodziców na początku roku szkolnego.

4. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka podczas
wywiadówek i spotkań indywidualnych z wychowawcą, nauczycielami lub poprzez
dziennik elektroniczny.

§ 47

1. Uczeń nowoprzybyły w ciągu roku szkolnego jest zwolniony przez okres dwóch tygodni
z odpytywania przez nauczycieli.

2. Oceny cząstkowe wystawione i potwierdzone przez dyrektora poprzedniej szkoły są brane
pod uwagę przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej.

§ 48

1. Określa się następujące sposoby sprawdzania wiedzy edukacyjnej:
a) wypowiedzi ustne i pisemne,
b) testy, sprawdziany (standaryzowane i nauczycielskie), wypracowania klasowe,
c) kartkówki, które nie są zapowiedziane z 3 ostatnich lekcji lub lekcji bieżącej,
d) wypracowania klasowe, sprawdziany – zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem

i odnotowane w dzienniku,
e) dyktanda ortograficzne,
f) krzyżówki, zagadki, rebusy, anagramy, gry i zabawy dydaktyczne,
g) testy z lukami, różnorodne karty pracy,
h) rozsypanki zadaniowe, wyrazowe, sylabowe,
i) quizy, zawody, konkursy, festiwale,
j) ćwiczenia praktyczne,
k) prowadzenie fragmentów lekcji,
l) przygotowanie materiałów dydaktycznych, projektów,
m) kontrola prac domowych, zeszytów przedmiotowych.

2. W ciągu dnia w danej klasie może być przeprowadzony jeden test, sprawdzian lub
wypracowanie klasowe. W tygodniu nie może być przeprowadzonych więcej niż trzech
prac pisemnych – wypracowań, sprawdzianów lub testów.

3. Krótka praca pisemna (kartkówka) i odpowiedź ustna obejmująca treści z trzech ostatnich
tematów zajęć oraz podstawową znajomość terminów nie musi być zapowiedziana.

4. Dłuższa praca pisemna (forma jedno- lub dwugodzinna) musi zostać zapowiedziana
co najmniej na tydzień wcześniej i wpisana z wyprzedzeniem do dziennika.

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na całogodzinnej pracy pisemnej uczeń
winien zdać całą partię materiału objętą klasówką w terminie i w formie ustalonej przez
nauczyciela.

6. Przyjmuje się następujące zasady oceniania ze sprawdzianów, prac klasowych i testów:

Stopień : Zestawienie procentowe:
cel. 98 % - 100%
bdb. 90% – 97%
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db. 70 % – 89 %
dst. 50 % – 69 %
dop. 30 % – 49 %
ndst. 0 % – 29 %

§ 49

OCENA ZACHOWANIA

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia podstawowe obszary:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom,
h) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,
i) przestrzeganie regulaminów i umów obowiązujących w szkole.

2. Na ocenę zachowania ucznia składają się informacje zapisane w dzienniku elektronicznym
(uwagi pozytywne i negatywne), uwagi i spostrzeżenia nauczycieli i pracowników szkoły.

3. Nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące
zachowania ucznia. Wychowawca jest zobowiązany do kontroli uwag. Pod koniec okresu
wychowawca analizuje uwagi pozytywne i negatywne, na podstawie których oraz własnej
obserwacji wystawia ocenę z zachowania, którą następnie daje do konsultacji zespołowi
nauczycieli uczących w danej klasie.

4. Począwszy od kl. IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania
ustala się według następującej skali:
● wzorowe
● bardzo dobre
● dobre
● poprawne
● nieodpowiednie
● naganne

5. Śródroczną i roczną oceną zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając
samoocenę ucznia, opinię zespołu klasowego i propozycję oceny zachowania wystawioną
przez innych nauczycieli.

6. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

8. 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 lub
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
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9. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem §59.

§ 50

1. Ocena „dobre” jest wyjściową oceną zachowania.
2. Zachowanie ocenia się wg następujących kryteriów:

a) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
● wypełnia wzorowo obowiązki szkolne, wszystkie nieobecności na zajęciach

edukacyjnych ma usprawiedliwione, systematycznie i solidnie przygotowuje się do
zajęć edukacyjnych, rozwija swoje zainteresowania,

● aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, twórczo wywiązuje się z dodatkowych
funkcji,

● chętnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (w konkursach, zawodach, imprezach
organizowanych przez szkołę),

● odznacza się wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią, z szacunkiem odnosi się
do nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców, osób starszych, wyraża
życzliwy stosunek do kolegów,

● tworzy grupy pomocy koleżeńskiej,
● dba o bezpieczeństwo własne i innych, nie przynosi do szkoły żadnych

niebezpiecznych przedmiotów i substancji,
● jest wrażliwy na zjawiska patologiczne, przeciwstawia się przejawom przemocy,

agresji i wulgarności, potrafi odpowiednio zareagować w w/w sytuacjach,
● dba o estetyczny wygląd swojego otoczenia, schludny wygląd, higienę osobistą,

kulturę słowa i piękno mowy ojczystej,
● szanuje własność cudzą i społeczną,
● jest uczciwy, prawdomówny, uczynny i przestrzega wszelkich zasad etycznych

powszechnie uznawanych za właściwe,
● przestrzega przepisy ruchu drogowego, systematycznie nosi opaskę lub znaczek

odblaskowy,
● nie posiada żadnych uwag negatywnych zapisanych w zeszycie spostrzeżeń, może

być wzorem do naśladowania.
b) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

● bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, systematycznie przygotowuje się do
zajęć edukacyjnych, wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych ma
usprawiedliwione,

● zachowuje się grzecznie i kulturalnie w szkole i poza nią, okazuje szacunek
nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom, jest życzliwy w stosunku
do swoich kolegów, prawidłowo reaguje na ewentualne upomnienia,

● bez uchybień wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu szkoły (dopuszcza się jedną
uwagę negatywną),

● dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, nie stwarza zagrożeń
poprzez przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów i substancji,

● nie spóźnia się na zajęcia, terminowo usprawiedliwia swoje nieobecności,
● stara się angażować w życie klasy i szkoły, przyjmuje i solidnie wypełnia dodatkowe

funkcje, chętnie bierze udział w uroczystościach,
● przestrzega przepisów ruchu drogowego, systematycznie nosi opaskę lub znaczek

odblaskowy,
● godnie i kulturalnie zachowuje się podczas ważnych uroczystości w szkole i poza nią,
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● dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów, a używanie słów
grzecznościowych jest normą jego zachowania,

c) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
● dobrze spełnia obowiązki ucznia, jest zwykle przygotowany do zajęć, nie ma

absencji nieusprawiedliwionej,
● wspiera kolegów w realizowaniu dodatkowych funkcji w szkole, bierze udział

w konkursach i uroczystościach szkolnych,
● z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, osób starszych i kolegów,
● nie dopuszcza się rażących wykroczeń wynikających ze statutu szkoły, właściwie

reaguje na upomnienia,
● nie jest bierny w życiu klasy, wykazuje troskę o wygląd szkoły i środowiska, dba

o dobre imię szkoły, przykładnie zachowuje się w miejscach publicznych, szanuje
cudzą własność,

● sporadycznie spóźnia się na lekcje z ważnych powodów,
● obojętnie zachowuje się wobec zjawisk patologicznych, ale sam swoją postawą

prezentuje właściwe zachowania, nie naraża zdrowia własnego i innych
na niebezpieczeństwo, nosi opaskę odblaskową, przestrzega przepisów ruchu
drogowego,

● dba o kulturę bycia, higienę osobistą i kulturę słowa – nie używa wulgaryzmów,
kulturalnie zwraca się do innych, stara się szanować pracę i poglądy innych,

● analizuje swoje zachowanie i wykazuje chęć poprawy.
d) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

● na ogół przygotowuje się do zajęć, zdarzają mu się drobne zaniedbania, ale wykazuje
wolę ich uzupełnienia,

● nie angażuje się z własnej inicjatywy w życie klasy i szkoły,
● w swojej postawie i kulturze osobistej wykazuje drobne uchybienia, ale stara się

pracować nad sobą,
● nie niszczy cudzej własności, a wyrządzone nieumyślnie szkody naprawia,
● swoją postawą nie wpływa celowo źle na innych i nie gorszy ich, próbuje reagować

na niewłaściwe zachowanie rówieśników,
● spóźnia się na lekcje z błahych powodów,
● stara się przestrzegać przepisów ruchu drogowego i nosić opaskę odblaskową,
● stara się zachować właściwie, okazywać szacunek innym osobom,
● wspólnie z wychowawcą dokonuje konstruktywnej oceny swojego zachowania

i wykazuje chęć poprawy.
e) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

● niedbale wypełnia obowiązki ucznia, często nie przygotowuje się do zajęć, rzadko
odrabia zadania domowe, zapomina przyborów szkolnych, często nie usprawiedliwia
swoich nieobecności,

● jego postawa i kultura osobista budzą duże zastrzeżenia, potrafi być agresywny
i pretensjonalny w stosunku do innych, używa wulgarnego słownictwa, niewłaściwie
zachowuje się wobec kolegów i dorosłych, cechują go zachowania agresywne i
brutalne,

● niegrzecznie zachowuje się na lekcjach, nie zawsze reaguje na upomnienia
nauczycieli, w czasie rozmów wychowawczych nie chce przyznać się do błędu, winą
obarcza zazwyczaj innych,

● nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd (mocny makijaż, wyzywający ubiór
i fryzura), często ubiera się niestosownie do klimatu szkoły, prowokująco,

● wykazuje bierną postawę wobec wszelkiej działalności w klasie i poza nią, wykazuje
lekceważenie tradycji szkoły,
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● postępuje niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej, nie dba o własne
bezpieczeństwo – zwykle nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, w drodze do
szkoły lub ze szkoły samowolnie przechodzi przez jezdnię w miejscu
nieoznaczonym przejściem dla pieszych,

● nie zależy mu na mieniu cudzym i społecznym, niechętnie naprawia wyrządzone
szkody, nie szanuje pracy innych,

● dopuszcza się rażących wykroczeń wynikających z nieprzestrzegania Statutu szkoły,
● posiada liczne uwagi negatywne, nie wykazuje chęci pracy nad sobą w celu poprawy

zachowania.
f) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

● nie wywiązuje się z obowiązków ucznia mimo środków zaradczych stosowanych
przez rodziców i szkołę, stale jest nieprzygotowany do lekcji, wagaruje i namawia do
tego innych, ma nieusprawiedliwione nieobecności,

● przejawia brak kultury osobistej, lekceważy pracowników szkoły, nie reaguje na
uwagi wychowawcy i nauczycieli, ubiera się prowokująco, niestosownie do miejsca,
w którym przebywa, nie okazuje szacunku innym osobom, nagminnie używa
wulgarnego słownictwa,

● przejawia agresję słowną lub fizyczną wobec kolegów, swoim zachowaniem zagraża
bezpieczeństwu innych,

● popiera przejawy przemocy, agresji i wulgarności, uczestniczy w bójkach,
● ulega nałogom, namawia do korzystania z używek typu: papierosy, alkohol,

narkotyki,
● niszczy tradycje szkoły, nie dba o jej dobre imię,
● systematycznie i celowo narusza regulamin, wewnątrzszkolne normy, wchodzi w

kolizję z prawem,
● nie reaguje na uwagi wychowawcy, nauczycieli i pracowników, obarcza innych

swoją winą,
● z własnego wyboru nie współpracuje z wychowawcą, nie wykazuje chęci poprawy

swojego postępowania.

§ 51

1. Ustala się, że na podwyższenie oceny zachowania mogą mieć wpływ następujące
spostrzeżenia dodatnie:
a) reprezentowanie szkoły na zewnątrz – w olimpiadach, konkursach wiedzy,

artystycznych i zawodach sportowych,
b) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,
c) praca na rzecz klasy, szkoły, innych ludzi, aktywne podejmowanie wolontariatu,
d) pomoc kolegom w nauce,
e) przeciwstawianie się objawom przemocy, wulgarności,
f) wysoka kultura osobista, ubiór stosowny do okoliczności,
g) 100% frekwencja, punktualne przychodzenie na zajęcia, umiejętne rozwiązywanie

konfliktów,
h) wyróżniające wypożyczanie książek ze szkolnej biblioteki i czytanie ich,
i) sumienne wypełnianie powierzonych zadań,
j) bezpieczne zachowanie się w szkole i poza nią,
k) utrzymywanie porządku wokół siebie i na swoim stanowisku pracy,
l) systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, praca w organizacjach szkolnych,
m) praca nad swoim rozwojem, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań.

2. Ustala się, że na obniżenie oceny zachowania, mogą mieć wpław następujące postawy:
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a) notoryczne przeszkadzanie na lekcjach,
b) celowe niewykonywanie poleceń nauczyciela,
c) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły lub innej osoby,
d) ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo, bójki, zaczepianie słowne lub fizyczne,
e) złe zachowanie na wycieczce, podczas wyjść, uroczystości szkolnych,
f) prowokujący strój, makijaż, fryzura, zachowanie,
g) uchylanie się od noszenia zmiennego obuwia,
h) niszczenie mienia szkolnego – sprzętu, umeblowania, budynku,
i) niszczenie mienia innych osób,
j) kradzież,
k) celowe zaśmiecanie otoczenia,
l) palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie używek,
m) notoryczne spóźnianie się na lekcje,
n) świadome niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań,
o) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, wagarowanie,
p) samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw,
q) wyłudzanie pieniędzy,
r) fałszowanie podpisów i dokumentów,
s) korzystanie w szkole bez zgody nauczyciela z urządzeń elektronicznych, np. MP-3,

MP-4, telefon komórkowy, nagrywanie innych osób bez ich zgody.
3. Sposoby podnoszenia oceny z zachowania ustala wychowawca klasy z uczniem i jego

rodzicami.

§ 52

1. Ustala się następujące zasady komunikowania się z rodzicami, celem przekazania im
informacji o efektach pracy ich dzieci:
a) kontakty bezpośrednie nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami:

● zebranie ogólnoszkolne,
● zebranie klasowe,
● indywidualne rozmowy,
● zapowiedziane wizyty w domu ucznia;

b) kontakty pośrednie nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami:
● rozmowy telefoniczne,
● korespondencja listowa,
● adnotacja w zeszycie przedmiotowym,
● wpis do dzienniczka ucznia
● korespondencja poprzez dziennik elektroniczny.

§ 53

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 z
powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, w którym przeprowadzona jest
klasyfikacja.
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2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych
przepisów, indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki,
plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4., zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się
oceny zachowania.

§ 54

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki lub
nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności
przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako

przewodniczący komisji,
b) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten

egzamin.
6. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o
którym mowa w ust. 6, dyrektor powołuje nauczyciela danego języka obcego nowożytnego
z innej szkoły, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych,
z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.

9. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i nie przedstawił
usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.

§ 55

1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
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c) termin egzaminu,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania egzaminacyjne,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
4. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 57 ust. 1 i § 59 ust. 1.

§ 56

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną
ocenę klasyfikacyjną:
a) z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) z jednych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości

etnicznej lub języka regionalnego może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania

fizycznego 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:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku 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.

§ 57

1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin egzaminu,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania egzaminacyjne,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,
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2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminy poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września danego roku
kalendarzowego.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.

7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena kwalifikacyjna w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu wystawienia tej oceny.

8. Zastrzeżenia te powinny być zgłoszone w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 58

TRYB ODWOŁANIA OD OCENY ROCZNEJ

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 zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.

4. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

§ 59

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, informatyki, techniki

oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
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3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdziany uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zastrzeżeniem przepisów regulujących
przeprowadzanie egzaminu poprawkowego.

§ 60

1. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako

przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku 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.

3. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był sprawdzian,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin sprawdzianu,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

4. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.

5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 61

1. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako

przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania
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zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.

3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
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.

4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 62

1. Zestawy egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności przygotowuje nauczyciel
przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin lub sprawdzian, w konsultacji
z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

2. Zestawy egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły.
3. Czas trwania części pisemnej egzaminu kwalifikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu

wiadomości i umiejętności wynosi 45 minut.
4. Część ustną egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiadomości

i umiejętności przeprowadza się w tym samym dniu, po przerwie trwającej co najmniej 15
minut. Pytania do części ustnej uczeń losuje spośród przygotowanych zestawów
zawierających po 3 pytania, z możliwością podpunktów. Ilość zestawów powinna być o 2
większa niż liczba zdających. Czas przygotowania się ucznia do odpowiedzi ustnej wynosi
15 minut, a czas odpowiedzi 20 minut.

5. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzian wiadomości i umiejętności uważa się
za zdany, jeżeli uczeń osiągnie odpowiednio 50% punktów możliwych do uzyskania,
zarówno z części pisemnej jak i ustnej.

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:
a) egzaminu klasyfikacyjnego,
b) egzaminu poprawkowego,
c) zastrzeżeń, o których mowa w § 59 ust. 1,
d) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1 – 3 jest udostępniania do wglądu

uczniowi lub jego rodzicom.

§ 63

PROMOWANIE

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do
klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców
ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
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opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.

§ 64

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

2. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą roczną ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, etykę, do średniej
ocen o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

5. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach
wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole
podstawowej oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje
z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,
który 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.

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio
klasę, z zastrzeżeniem § 57 i § 58 ust. 6.

§ 65

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny
klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki według odrębnych przepisów.

2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu.

3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 2 może być zwolniony przez
dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
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umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

5. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty
z tego przedmiotu. Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego
uzyskanie tytułu laureata lub finalisty i jest to równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu
ósmoklasisty zdanego przedmiotu najwyższego wyniku.

6. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego
nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, niż ten, który został zadeklarowany,
dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż na 2 tygodnie przed
terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje Okręgową Komisję Egzaminacyjną o zmianie
języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczy się w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych lub o zmianie przedmiotu do wyboru.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie przystąpił do
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał egzamin
zdanego przedmiotu lub przedmiotów przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie dodatkowym.

8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w
porozumieniu z rodzicami ucznia.

9. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust 1,
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym
powtarza klasę do egzaminu ósmoklasisty.

Rozdział XIV

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 66

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Obowiązek organizowania współpracy z rodzicami spoczywa na szkole.

2. Współpraca prowadzona jest w różnych formach i obejmuje:
a) informowanie rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktycznych i wychowawczych

w danej klasie oraz o wymaganiach edukacyjnych,
b) zapoznanie ze szkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c) udzielanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn

trudności w nauce (wywiadówki, lekcje otwarte dla rodziców, konsultacje z
nauczycielami, wizyty domowe w szczególnych przypadkach),

d) prowadzenie poradnictwa w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
e) pedagogizacja rodziców według opracowanego i zatwierdzonego planu oraz potrzeb

wynikających z bieżącej działalności szkoły,
f) zapoznanie z możliwością kontynuowania procesu dydaktycznego przez jednostki

szczególnie uzdolnione w indywidualnym toku nauki.
3. Rodzice mają prawo do:
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a) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy szkoły, wymagań
edukacyjnych, dydaktyczno – wychowawczych stawianych przez szkołę, przepisów
dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów,

b) zapoznania się z metodami pracy nauczyciela i do uczestniczenia w wybranej przez
siebie lekcji (w porozumieniu z nauczycielem),

c) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i braków w
nauce i zachowaniu oraz przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich
dzieci,

e) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

f) zapoznania się z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły, z dorobkiem
klasy, do której uczęszcza ich dziecko,

g) pedagogizacji w formie spotkań szkoleniowych z osobami kompetentnymi w sprawach
dydaktyki, wychowania czy bezpieczeństwa (psycholog, pedagog, lekarz, policjant itp.),

h) trzech wywiadówek w ciągu roku szkolnego (prawo do spotkań ze wszystkimi
nauczycielami podczas wywiadówek),

i) zapoznania się ze Statutem szkoły,
j) zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dotyczącej ich dziecka,
k) angażowania się w pracę na rzecz klasy lub szkoły,
l) uczestniczenia w organizowanych przez szkołę zajęciach dydaktyczno –

wychowawczych swojego dziecka,
m)dobrowolnych składek na rzecz wspierania działań statutowych szkoły,
n) do bycia wyróżnionym za aktywność na rzecz szkoły, klasy.

4. Rodzice mają obowiązek:
g) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
h) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
i) zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia do szkoły i powrotu do domu,
j) zakupienia dziecku obowiązującego kompletu podręczników wskazanego przez szkołę

i przyborów szkolnych,
k) interesowania się postępami swego dziecka w nauce i zachowaniu, kontrolowania jego

zeszytów i pracy domowej,
l) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
m)uczestniczenia w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub

dyrektora szkoły, w dniach otwartych szkoły, w prelekcjach poświęconych
zagadnieniom wychowawczym,

n) zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą,
szczególnie w trudnych sytuacjach wychowawczych,

o) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w formie przyjętej, a w przypadku
zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych do osobistego usprawiedliwienia tej
nieobecności,

p) dbania o odpowiedni strój szkolny i wygląd dziecka,
q) zapewnienia dziecku do szkoły drugiego śniadania,
r) zgłaszania do dyrektora szkoły, wychowawcy lub innego nauczyciela zauważonej

formy przestępczości wśród uczniów,
s) zachowania drogi służbowej w sytuacjach spornych w klasie zgodnie z zasadą

precedensu,
t) uczestniczenia w imprezach i pracach na rzecz klasy i szkoły,
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u) współpracowania ze szkołą, z nauczycielem w tworzeniu elementów procesu
dydaktycznego i zajęć pozalekcyjnych.

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże
dokonane w szkole przez ich dzieci.

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za drogę dziecka do szkoły na zajęcia edukacyjne i
inne zajęcia organizowane przez szkołę oraz drogę powrotną do domu.

Rozdział XV

MAJĄTEK I FUNDUSZE SZKOŁY

§67

1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Majątek szkoły stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
3. Na fundusz szkoły składają się:

a) środki z budżetu państwa,
b) środki z budżetu gminy,
c) darowizny i odpisy podatkowe czynione na rzecz szkoły przez rodziców oraz instytucje,
d) środki wypracowane przez uczniów w wyniku np. zbiórki surowców wtórnych –

makulatury, baterii,
e) środki z wynajmu sali gimnastycznej i innych sal lekcyjnych,
f) środki z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny,
g) środki z działalności gospodarczej rady rodziców.

4. Środki wymienione w ust 2 lit. a,b są ewidencjonowane, księgowane i rozliczane przez
księgowość Centrum Oświaty Gminy Łańcut. Przeznaczone są na prowadzenie
działalności statutowej szkoły.

5. Środki wymienione w ust 2 lit. c – f są ewidencjonowane i rozliczane przez sekretarkę
szkoły. Wydatkowane są na nagrody dla uczniów, organizację imprez szkolnych,
codzienną ciepłą herbatę do drugiego śniadania dla wszystkich uczniów, materiały na
gazetki ścienne, wystrój szkoły.

6. Środki wymienione w ust. 2 lit. g są ewidencjonowane i wydatkowane przez radę rodziców,
zgodnie z regulaminem rady rodziców.

Rozdział XVI

PRZEPISY KOŃCOWE

§68

1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym dokumentację przebiegu nauczania

zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne

przepisy.
§69
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1. Wszystkie spory między organami szkoły rozstrzygane są drogą negocjacji między
zainteresowanymi stronami z udziałem wybranego przez strony mediatora.

2. Wątpliwości związane ze stosowaniem Statutu rozstrzyga rada pedagogiczna.

§70

1. Niniejszy Statut obowiązuje z dniem ogłoszenia
2. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
3. Traci moc Statut z dnia 28 listopada 2017 r.
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