
UCHWAŁA NR XLIII/314/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie  założenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 88 ust. 1,  ust. 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt.2 oraz ust. 2 ustawy  z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)  uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2018 r. zakłada się Publiczną Szkołę Podstawową nr 1  w Świebodzicach, 
z siedzibą: 58-160 Świebodzice, ul.Marszałka Józefa  Piłsudskiego 28,  o strukturze organizacyjnej klas 
I - VIII. 

§ 2. Akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach stanowi załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Mienie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach  stanowić będzie budynek 
położony w Świebodzicach przy ul.Marszałka Józefa  Piłsudskiego 28  w Świebodzicach wraz 
z  wyposażeniem. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/314/2018

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 27 marca 2018 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 88 ust. 1, ust, 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) i art 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2007 r.  o finansach publicznych (Dz. z 2017. poz. 2077 z późn.zm.)

zakłada się  z dniem 1 września 2018 r.  szkołę o nazwie:
Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 1

w Świebodzicach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
o strukturze organizacyjnej klas I-VIII.

Zasięg terytorialny (obwód) szkoły obejmuje ulice:
Jeleniogórską, Patronacką, Strzelecką, Wałbrzyską, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wiejską, 

Aleksandra  Puszkina, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika, Młynarską, 
Szkolną, Polną, Armii Krajowej, Rekreacyjną, Rynek, Piaskową, Wąską, Juliusza Słowackiego, 
Biskupa Ignacego Krasickiego, Łączną, Plac Kościelny.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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Załącznik nr 2  do Uchwały Nr …....................

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia ….............................2018 r. 

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 w Świebodzicach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn.zm.)

      SPIS TREŚCI  :

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. str.1

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły. str.2

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły. str.3

ROZDZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje. str.5

 ROZDZIAŁ V Organizacja nauczania i wychowania. str. 11

ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i pracownicy Szkoły. str. 13  

ROZDZIAŁ VII Organizacja Szkoły. str. 18 

ROZDZIAŁ VIII Szkolny system wychowania. str. 21

ROZDZIAŁ IX Uczniowie szkoły str. 22 

ROZDZIAŁ X Wewnątrzszkolny System Oceniania. str. 28 

ROZDZIAŁ XI Ceremoniał Szkoły. str. 42 

ROZDZIAŁ XII Przepisy końcowe. str. 43

ROZDZIAŁ I

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzicach,   zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną.

1) jest szkołą ośmioletnią;

2) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia
ogólnego;

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Siedzibą szkoły są:  budynek i posesja przy ul. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 28;

3. Organem prowadzącym jest Gmina  Świebodzice.

4. Nadzór pedagogiczny nad  Szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

5. Szkoła używa nazwy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzicach.

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  w Świebodzicach jest jednostką budżetową.
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                                                                      ROZDZIAŁ II

§ 2

Cele i zadania Szkoły

1. Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  wynikające  z  przepisów  prawa  oraz  Programu  Wychowawczo  -
Profilaktycznego  Szkoły,  o  którym  mowa  w  odrębnych  przepisach,  z uwzględnieniem  optymalnych
warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:

1) umożliwia  zdobycie  wiedzy  ogólnej,  zgodnie  z  aktualnym  stanem  nauki,  na  wysokim  poziomie
merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły; 

2) zapewnia  uczniom  Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  i  stwarza  środowisko  wychowawcze
sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań; 

3) zapewnia uczniom wszechstronny rozwój: umysłowy,  moralno-emocjonalny i fizyczny między innymi
poprzez: 

a) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu;

b)  kształtuje  i  rozwija  wśród  uczniów  cechy  osobowości:  kreatywność,  samodzielność,  a także
umiejętności  samokształcenia  i  doskonalenia się,  skutecznego komunikowania  się  oraz  nawiązywania
kontaktów interpersonalnych;

c) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów
ochrony środowiska;

d)  umożliwia  rozwijanie  szczególnych  zainteresowań  uczniów  w  zakresie  wybranych  przedmiotów
nauczania poprzez:

e) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie. 

3. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc,  Szkoła udziela
wsparcia.

§ 3

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

1.  Szkoła  organizuje  i  udziela  uczniom,  ich  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i nauczycielom  pomoc
psychologiczno – pedagogiczną.

2. Wymienione  zadania  mogą  być  realizowane  we  współpracy  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami),
nauczycielami  i  innymi  pracownikami  Szkoły,  poradniami  psychologiczno  –  pedagogicznymi,  w tym
poradniami specjalistycznymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Korzystanie z  pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne, nieodpłatne i może być udzielane na
wniosek zarówno ucznia i  jego rodziców (prawnych  opiekunów),  jak i nauczyciela,  pedagoga,  logopedy,
a także poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Objęcie  ucznia  zajęciami  dydaktyczno  –  wyrównawczymi,  zajęciami  specjalistycznymi,  zajęciami
psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

5. Szkoła  współpracuje  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną,  w  szczególności  poprzez  uzyskiwanie
pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron uczniów. Działanie Poradni
ma na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji Śzkoły.
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ROZDZIAŁ III

§ 4

Sposoby realizacji zadań szkoły

1. Praca  wychowawczo  -  dydaktyczna  i  opiekuńcza  w  szkole  prowadzona  jest  w  oparciu  o obowiązującą
podstawę  programową  kształcenia  ogólnego,  zgodnie  z  przyjętymi  programami  nauczania  dla
poszczególnych edukacji przedmiotowych.

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego.

3. Nauczyciel  przedmiotu (edukacji  wczesnoszkolnej)  może wybrać  program nauczania  spośród programów
zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

4. Przed  dopuszczeniem  programu  nauczania  do  użytku  w  Szkole,  Dyrektor  Szkoły  może  zasięgać  opinii
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. 

5. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.

6. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów. 

§ 5

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, opiekuńczą, pedagogiczną i materialną:

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

b) rozmowy indywidualne  wychowawcy z uczniami i  ich rodzicami 9prawnymi  opiekunami) w celu
rozpoznania  cech  osobowościowych  ucznia,  stanu  jego  zdrowia,  warunków  rodzinnych
i materialnych;

c) organizację wycieczek integracyjnych;

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga szkolnego;

e) udzielanie  niezbędnej  —  doraźnej  pomocy  przez  pielęgniarkę  szkolną,  wychowawcę  lub
przedstawiciela dyrekcji;

f) współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, w tym specjalistyczną;

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej;

h) organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczania indywidualnego na podstawie
orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

      2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych 
poprzez:

a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych  w Regulaminie udzielania uczniom pomocy
materialnej,

b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych
uczniów również do Ministra Edukacji.

§ 6

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu wychowania i profilaktyki poprzez: 

1) realizację przyjętego Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację  określonej  tematyki  na  godzinach  do  dyspozycji  wychowawcy  we  współpracy  z lekarzami
i psychologami;
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4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;

5) działania pedagoga szkolnego;

6) działania logopedy szkolnego;

7) współpracę  z  Poradnią  Psychologiczno  -  Pedagogiczną,  m.  in.  organizowanie  zajęć  integracyjnych,
spotkań z psychologami. 

2. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół
nauczycieli  i rodziców zwany dalej Komisją Wychowawczo - Profilaktyczną  Szkoły, powoływany przez
Dyrekcję  Szkoły.  Szkolny  Program  Wychowawczo  -  Profilaktyczny  uwzględnia  potrzeby  rozwojowe
uczniów i potrzeby środowiska.

§ 7

1. Zajęcia  dydaktyczno  –  wyrównawcze  organizuje  się  dla  uczniów,  którzy  mają  znaczne  trudności
w uzyskiwaniu  osiągnięć  z  zakresu  określonych  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z  podstawy
programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. 

2. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeb to zajęcia:

1) korekcyjno  –  kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu  się.  Zajęcia  prowadzą  nauczyciele  posiadający  przygotowanie  w  zakresie  terapii
pedagogicznej;

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji
językowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

3. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu
dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu  jego rozwoju.

1) zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog lub logopeda. Zajęcia
są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach    odpowiadających liczbie
uczniów w oddziale.

5. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia  rewalidacyjne,  stosownie  do  potrzeb;  Wymiar  godzin  zajęć  rewalidacyjnych  ustala  Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (od 2 do 5 godzin);

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

7.  Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły,  obejmuje się
indywidualnym nauczaniem.

8. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do Szkoły,
ale  ze względu na trudności  w funkcjonowaniu wynikające  w szczególności  ze stanu zdrowia,  nie mogą
realizować  wszystkich  zajęć  edukacyjnych  wspólnie  z  oddziałem  szkolnym  i wymagają  dostosowania
organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

9. Szkoła  umożliwia  realizację  indywidualnego  toku  nauki  lub  realizację  indywidualnego  programu  nauki
zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U., poz. 1569) w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub
toku nauki – ITN.
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ROZDZIAŁ IV
§ 8

Organy szkoły i ich kompetencje

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski; 

2. Każdy z wymienionych organów w § 8 ust. 1 działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Organy kolegialne
funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.  Regulaminy te nie mogą być
sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 9

Dyrektor Szkoły

1. Dyrektor Szkoły:

1) kieruje Szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Dyrektor  Szkoły  kieruje  bieżącą  działalnością  Szkoły,  reprezentuje  ją  na  zewnątrz,  jest  bezpośrednim
przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa Prawo Oświatowe i inne
przepisy szczegółowe.

4. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady
Pedagogicznej,

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki  i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przed
zakończeniem każdego roku szkolnego;

7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

8) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca danego roku Szkolny Zestaw Podręczników, który
będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

10) stwarza  warunki  do  działania  w  szkole  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i  organizacji,  których  celem
statutowym  jest  działalność  wychowawcza  i  opiekuńcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form
działalności wychowawczo - opiekuńczej w szkole;

11) zawiera  umowy z  wolontariuszem na  wykonywanie  zadań  statutowych  Szkoły,  za  wyjątkiem  zadań
o charakterze edukacyjnym;

12) przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie przez wychowawców 
informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania;
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13) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na
spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza Szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

14) odracza obowiązek nauki;

15) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie Szkoły i decyduje
o jej zakończeniu;

16) w porozumieniu  z  organem  prowadzącym  organizuje  uczniom z  orzeczoną  niepełnosprawnością  lub
niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;

17) zawiadamia  w  terminie  do  30  września  każdego  roku  szkolnego  Dyrektora  Szkoły  podstawowej
w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;

18) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły
dzieci.  W  przypadku  niespełnienia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  tj.  opuszczenie  co
najmniej  50 % zajęć w miesiącu,  Dyrektor  wszczyna  postępowanie  egzekucyjne  w trybie  przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

19) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;

20) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ
prowadzący i nadzorujący;

21) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii informatycznej;

22) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza Szkołą oraz określa warunki jego spełniania;

23) udziela  zezwoleń  na  indywidualny  tok  nauki  lub  indywidualne  nauczanie,  zgodnie  z zasadami
określonymi w statucie;

24) występuje  do  Dyrektora  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  z  wnioskiem  o  zwolnienie  ucznia
z obowiązku przystąpienia  do  sprawdzianu  w szczególnych  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych,
uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek
w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami);

25) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

26) opracowuje  ofertę  realizacji  w  szkole  zajęć  dwóch  godzin  wychowania  fizycznego  w uzgodnieniu
z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

27) umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

28) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;

29) skreśla z listy uczniów.

5. Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub opiekuńczych;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) zapewnia  odpowiednie  warunki  do  jak  najpełniejszej  realizacji  zadań  szkoły,  a w szczególności
należytego  stanu  higieniczno  –  sanitarnego,  bezpiecznych  warunków  pobytu  uczniów  w  budynku
szkolnym i placu szkolnym;

5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

6) egzekwuje  przestrzeganie  przez  pracowników  szkoły  ustalonego  porządku  oraz  dbałości  o estetykę
i czystość;

7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

8) opracowuje  projekt  planu  finansowego  szkoły  i  przedstawia  go  celem  zaopiniowania  Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
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9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe wykorzystanie;

10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń
na placu zabaw;

11) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi
przepisami.

6. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych
na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

4) decyduje  o  skierowaniu  pracownika  podejmującego  pracę  po raz  pierwszy w jednostkach  samorządu
terytorialnego do służby przygotowawczej;

5) organizuje  służbę  przygotowawczą  pracownikom  samorządowym  zatrudnionym  na  stanowiskach
urzędniczych w szkole;

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom,  pracownikom administracji
i obsługi szkoły;

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

10) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

13)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

14) przyznaje  dodatek  motywacyjny  nauczycielom  zgodnie  z  zasadami  opracowanymi  przez   organ
prowadzący;

15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym.

18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

7. Sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;

3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

4) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej”;

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

8. Dyrektor  prowadzi  zajęcia  dydaktyczne  w  wymiarze  ustalonym  dla  Dyrektora  Szkoły.  współpracuje  z
organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
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§ 10

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.  W  zebraniach  Rady  Pedagogicznej  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym  osoby  zapraszane  przez  jej
przewodniczącego,  za  zgodą  lub  na  wniosek  Rady  Pedagogicznej,  w tym  przedstawiciele  stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.

4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala i nowelizuje regulamin swojej działalności;

2) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;

3) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

4) zatwierdza Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły;

5) przyjmuje w drodze uchwały Wewnątrzszkolny System Oceniania;

6) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

7) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

8) uchwala statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;

2) opiniuje  propozycje  Dyrektora  Szkoły  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) opiniuje projekt finansowy szkoły;

5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły;

6) opiniuje podjęcie w Szkole działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji,  których
celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;

8) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

9) opiniuje tygodniowy plan lekcji;

10)  opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

6. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia Dyrektora do obwieszczania tekstu
jednolitego statutu;

2) może występować  z  wnioskiem o  odwołanie  nauczyciela  z  funkcji  Dyrektora  Szkoły lub z  innych
funkcji kierowniczych w Szkole;

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora  Szkoły;

5) ocenia,  z  własnej  inicjatywy  sytuację  oraz  stan  szkoły  i  występuje  z  wnioskami  do  organu
prowadzącego;

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;
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9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

10)   zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

7. Zebrania  plenarne  Rady  Pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego,  po
zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być
organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3
jej członków.

8. Rada  Pedagogiczna  podejmuje  swoje  decyzje  w  formie  uchwał.  Uchwały  są  podejmowane  zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwały  Dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ  prowadzący  szkołę  oraz  organ  sprawujący  nadzór
pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z  przepisami  prawa  po  zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego.  Rozstrzygnięcie  organu  sprawującego
nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 10.  Zebrania  Rady  Pedagogicznej  są  protokołowane.  Nauczyciele  są  zobowiązani  do  nieujawniania  spraw
poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 11. Protokoły  posiedzeń  Rady  Pedagogicznej  sporządzane  są  w  formie  elektronicznej  z wykorzystaniem
technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów oraz rejestrator historii zmian
i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokołów w formie papierowej. W terminie 10 dni od
zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokołów. Ostemplowane
i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

§ 11

Rada Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców.

1) Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły;

2) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły;

3) w skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego;

4) wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach;

5) w wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun);

6) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

7) regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu;

8) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalności;

      2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły.

    3) Program Wychowawczo- Profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po
wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

3. W  przypadku,  gdy  w  terminie  30  dni  od  rozpoczęcia  roku  szkolnego  Rada  Rodziców  nie  uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły, program
ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony
przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną.
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4. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora;

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

a) Rada  Rodziców  przedstawia  swoją  opinię  na  piśmie  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego;

b) nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności  wychowania i  kształcenia,  w przypadku,  gdy
nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5) opiniuje formy realizacji 1 godziny wychowania fizycznego.

5. Rada Rodziców może:

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny
lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3) delegować  swojego  przedstawiciela  do  komisji  konkursowej  wyłaniającej  kandydata  na  stanowisko
Dyrektora Szkoły;

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do
rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 12

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych  w regulaminie.

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest tworzony przez uczniów pod opieką opiekunów  i zatwierdzony
przez dyrektora szkoły do końca września.

5. Sprawozdanie z działalności samorządu przedstawiane jest na radach podsumowujących pracę szkoły.

6. Samorząd może przedstawiać  radzie szkoły,  radzie pedagogicznej  oraz dyrektorowi  wnioski  i  opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich
jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
     i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
    proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania

    własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
    rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
    w porozumieniu z Dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
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§ 13

Zasady współpracy organów szkoły

1. Wszystkie  organy  Szkoły  współpracują  w  duchu  porozumienia  i  wzajemnego  szacunku,  umożliwiając
swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy  organ  Szkoły  planuje  swoją  działalność  na  rok  szkolny.  Plany  działań  powinny być  uchwalone
(sporządzone) do końca września.

3. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych
w § 13 niniejszego statutu.

4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych
zadań,  proponując  swoją  opinię  lub  stanowisko  w  danej  sprawie,  nie  naruszając  kompetencji  organu
uprawnionego.

5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów
w celu wymiany poglądów i informacji.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację,
tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na
jej posiedzeniu.

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według
zasad ujętych w § 15  Statutu Szkoły.

§ 14 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1) prowadzenie  mediacji  w  sprawie  spornej  i  podejmowanie  ostatecznych  decyzji  należy  do  Dyrektora
Szkoły;

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron,
zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu
14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól
Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły z tym, że
Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespól  Mediacyjny  w  pierwszej  kolejności  powinien  prowadzić  postępowanie  mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony  sporu  są  zobowiązane  przyjąć  rozstrzygnięcie  Zespołu  Mediacyjnego  jako  rozwiązanie
ostateczne. 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ V

Organizacja nauczania i wychowania

§ 15

Współpraca Szkoły z rodzicami

1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami polega na:

1) zapoznaniu rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją Szkoły,
zadaniami  i  zamierzeniami  dydaktycznymi,  wychowawczymi  i opiekuńczymi  na  zebraniach
informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I;
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2) udziale  Dyrektora  Szkoły  w  zebraniach  Rady  Rodziców  —  informowanie  o  bieżących  problemach
Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły;

3) przekazywaniu  informacji  za  pośrednictwem  wychowawców  klas  o  wynikach  pracy  dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.

5) współdziałanie w zakresie:

a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;

b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły;

c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom. 

6) Wyjaśnianie  problemów  wychowawczych,  przyjmowanie  wniosków,  wskazówek  dotyczących  pracy
Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji: 

a) za pośrednictwem Oddziałowych Rad Rodziców;

b) za pośrednictwem Rady Rodziców.

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.

3. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1) rozmowy  indywidualne  z  rodzicami  uczniów  klas  pierwszych  na  początku  roku  szkolnego  w  celu
nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o
stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;

2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.

3) spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora  Szkoły):

a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;

b) ustalenie form pomocy;

c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole;

d) wspólne  rozwiązywanie  występujących  problemów,  uwzględnianie  propozycji  rodziców,
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;

e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły;

f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);

g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, zabawach, imprezach
sportowych;

h) zapoznanie  z  procedurą  oceniania  i  klasyfikowania  uczniów  oraz  zasadami  usprawiedliwiania
nieobecności przez uczniów.

4) indywidualne kontakty:

a) wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce odbywają
się  poprzez  rozmowy  telefoniczne,  korespondencję,  przekazywanie  informacji  w  zeszytach
przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste;

b) udział rodziców w zespołach wychowawczych;

c) udzielanie  rodzicom  pomocy  pedagogicznej,  kierowanie  (za  zgodą  rodziców)  do  Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej i innych specjalistów;

d) obowiązkowe  informowanie  rodziców  przez  wychowawcę,  po  konsultacji  z nauczycielami,
o przewidywanej  dla  ucznia  ocenie  niedostatecznej  z  zajęć  edukacyjnych  według  warunków
określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
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ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 16.

Zadania nauczycieli

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i  wyniki tej
pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo uczniów podczas  zajęć  organizowanych  przez
szkołę;

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej
i metodycznej  do  pełnej  realizacji  wybranego  programu  nauczania  danego  przedmiotu,  wybór
optymalnych  form  organizacyjnych  i  metod  nauczania  w  celu  maksymalnego  ułatwienia  uczniom
zrozumienia  istoty realizowanych  zagadnień,  motywowanie  uczniów do aktywnego  udziału  w lekcji,
formułowania  własnych  opinii  i  sądów,  wybór  odpowiedniego  podręcznika  i  poinformowanie  o nim
uczniów;

3) kształcenie  i  wychowywanie  młodzieży  w:   umiłowaniu  Ojczyzny,   poszanowaniu  Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,   atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5) tworzenie  własnego  warsztatu  pracy  dydaktycznej,  wykonywanie  pomocy  dydaktycznych  wspólnie
z uczniami,  udział  w  gromadzeniu  innych  niezbędnych  środków  dydaktycznych  (zgłaszanie  dyrekcji
zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

6) dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  z  nauczanego  przedmiotu  (zajęć)  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne  trudności  w  uczeniu  się  potwierdzone  opinią  publicznej  lub  niepublicznej  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie
i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;

8) wspieranie  rozwoju  psychofizycznego  uczniów,  ich  zdolności  i  zainteresowań,  m.in.  poprzez  pomoc
w rozwijaniu  szczególnych  uzdolnień  i  zainteresowań,  przygotowanie  do  udziału  w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych, zawodach;

9) udzielanie  pomocy  w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych  uczniów,  rozpoznanie  możliwości
i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział
we  wszystkich  posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej  i udział  w  lekcjach  koleżeńskich,  uczestnictwo
w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE
lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

13) aktywny  udział  w życiu  szkoły:  uczestnictwo  w uroczystościach  i  imprezach  organizowanych  przez
Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub
innej formie organizacyjnej;

14) przestrzeganie  dyscypliny  pracy:  aktywne  pełnienie  dyżuru  przez  całą  przerwę  międzylekcyjną,
natychmiastowe informowanie Dyrektora  o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie
zajęć oraz innych zapisów Kp;

15) prawidłowe  prowadzenie  dokumentacji  pedagogicznej  lekcji  lub  koła  zainteresowań,  opracowanie
właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy
ocen i innych dokumentów, 
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16) kierowanie  się  w swoich działaniach  dobrem ucznia,  a  także poszanowanie  jego  godności  osobistej
ucznia;

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

19) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania
i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę
Pedagogiczną;

20) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze,  prowadzone  bezpośrednio  z uczniami  lub
wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)  inne  zajęcia  i  czynności  wynikające  z  zadań  statutowych  Szkoły,  w  tym  zajęcia  opiekuńcze
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

   3) nauczyciel szkoły podstawowej, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia               
w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora Szkoły, zajęcia i 
czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach
lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w pkt. 1  i 2.

§ 17 

Zadania wychowawcy klasy

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających  rozwój ucznia,  proces jego uczenia się oraz przygotowanie do
życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów  w  zespole  uczniów  pomiędzy
uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich
potrzeb i oczekiwań;

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę
wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

3)  ułatwianie  adaptacji  w środowisku rówieśniczym  (klasa  1)  oraz  pomoc w rozwiązywaniu  konfliktów
z rówieśnikami;

4)  pomoc  w  rozwiązywaniu  napięć  powstałych  na  tle  konfliktów  rodzinnych,  niepowodzeń  szkolnych
spowodowanych trudnościami w nauce;

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania
z nauczycielami i wychowawcą;

6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac
zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

8) utrzymywanie  systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi  w powierzonej  mu klasie,  w celu
ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

 10) wdrażanie uczniów do  rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na    

        niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
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11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi
zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce,
analizowanie  wspólnie  z  wychowankami,  samorządem  klasowym,  nauczycielami  i  rodzicami  przyczyn
niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników
w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania
przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych)
opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału.

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz  kształtowania właściwych  postaw moralnych,
właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości,  współdziałania,  wzajemnej  pomocy,  wytwarzanie
atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego
gospodarowania  na  terenie  klasy,  odpowiedzialności  za  ład,  czystość,  estetykę  klas,  pomieszczeń  i  terenu
Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie
do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością,
rozwijanie  zainteresowań  i zamiłowań,  interesowanie  się  udziałem  uczniów  w  życiu  Szkoły,  konkursach,
olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

14)  tworzenie  poprawnych  relacji  interpersonalnych  opartych  na  życzliwości  i  zaufaniu,  m.in.  poprzez
organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, wyjazdów na „zielone szkoły”;

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

16)  tworzenie  warunków  umożliwiających  uczniom  odkrywanie  i  rozwijanie  pozytywnych  stron  ich
osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także -
poprzez powierzenie zadań na rzecz  spraw i osób drugich  -  zdolnościami organizacyjnymi,  opiekuńczymi,
artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

18)  współpraca  z  pielęgniarką  szkolną,  rodzicami,  opiekunami  uczniów  w  sprawach  ich  zdrowia,
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

19)  udzielanie  pomocy,  rad  i  wskazówek  uczniom  znajdującym  się  w  trudnych  sytuacjach  życiowych,
występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów
i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy:

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy;

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek;

4) wypisuje świadectwa szkolne;

5) wykonuje inne czynności  administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych,
poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 18

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę
podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż.
a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez powołany zespół
nauczycieli. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby
powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
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5. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone
zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

6. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  przestrzegania  ustalonych  godzin  rozpoczynania  i kończenia  zajęć
edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

   7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole.

   8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych
w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej w Szkole.

§ 19

Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy

1. Porad  dla  rodziców  i  nauczycieli  udzielają,  w  zależności  od  potrzeb,  pedagog,  psycholog,  logopeda
w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

2. W  Szkole  dwa  razy  w roku  prowadzone  są  warsztaty  dla  rodziców  w  celu  doskonalenia  umiejętności
z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

3. Do zadań pedagoga i psychologa należy:

1) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn  niepowodzeń
edukacyjnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej,  odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo -
profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

5) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;

6) działanie  na  rzecz  zorganizowania  opieki  i  pomocy  materialnej  uczniom  znajdującym  się  w trudnej
sytuacji życiowej;

7) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

8) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego;

9) diagnozowanie dojrzałości szkolnej;

10) udział w opracowywaniu programu wychowawczo - profilaktycznego;

11) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Do zadań logopedy należy:

1) przeprowadzenie wstępnych badań nowo przyjętych uczniów w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy
głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

2) diagnozowanie  logopedyczne  oraz  –  odpowiednio  do  jego  wyników  –  organizowanie  pomocy
logopedycznej;

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie
instruktażu dla rodziców;

5) udzielanie  instruktażu  nauczycielom,  dotyczących  prowadzenia  prostych  ćwiczeń  logopedycznych,
usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy
logopedycznej;

6) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

7) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

8) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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5. Do zadań doradcy zawodowego w szkole należy:

1) systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  i  pomoc  w planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych       właściwych dla
danego poziomu kształcenia;

3)  udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;

4) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej;

5) kierowanie,  w  sprawach  trudnych,  do  specjalistów:  doradców  zawodowych  w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

6)  koordynowanie działalności informacyjno – doradczej Szkoły.

7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego.

8) wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  grup  wychowawczych  i  innych  specjalistów  w udzielaniu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra
informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy
pracy itp.

§ 20
Wicedyrektor

1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego Dyrektor Szkoły powołuje Wicedyrektora
Szkoły.

2. Liczba Wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych Szkoły i zależy od decyzji organu
prowadzącego Szkołę.

3. Podział  zadań  pomiędzy  poszczególnych  wicedyrektorów  w  przypadku  utworzenia  więcej  niż  jednego
stanowiska określa Dyrektor Szkoły.

4. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji
u wskazanych przez Dyrektora nauczycieli;

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim;

3) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;

4) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

5) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

6) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

7) przygotowywanie  projektów  ocen  nauczycieli  i  ocen  dorobku  zawodowego  dla  wskazanych  przez
Dyrektora nauczycieli;

8) przeprowadzanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;

9) opracowywanie  planu lekcji  na każdy rok szkolny i  wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich
zamianach organizacyjnych;

10) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

11) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;

12) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
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13) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;

14) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;

15) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach;

16) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji  zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;

17) współdziałanie  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  w organizacji  praktyk
studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;

18) nadzór  nad  organizacjami  ,  stowarzyszeniami  i  wolontariuszami  działającymi  w  Szkole,  za  zgodą
Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego;

19) opracowywanie  na  potrzeby  Dyrektora  i  Rady  Pedagogicznej  wniosków  ze  sprawowanego  nadzoru
pedagogicznego;

20) kontrolowanie  w  szczególności  realizacji  przez  nauczycieli  podstaw  programowych  nauczanego
przedmiotu;

21) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;

22) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;

23) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;

24) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;

25) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie internetowej Szkoły oraz systematycznie
kontrolowanie jej zawartość;

26) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie
zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

27) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia Dyrektora Szkoły;

28) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

29) kontrolowanie pracy pracowników obsługi I administracji;

30) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

31) współpraca  z  Poradnią  Pedagogiczno  –Psychologiczną  ,  policją,   służbami  porządkowi  w zakresie
pomocy uczniom  w zapewnieniu ładu i porządku w szkole oraz  na jej terenie;

32) przestrzeganie  wszelkich  regulaminów  wewnątrzszkolnych,  a  w  szczególności  Regulaminu  Pracy,
przepisów w zakresie bhp i p/poż;

33) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły;

34) zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności.

ROZDZIAŁ VII

Organizacja Szkoły

§ 21

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

1) budynek  dydaktyczny, w których mieszczą się sale lekcyjne;

2) bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;

3) pracownię komputerową 

4) świetlicę szkolną;

5) gabinet pedagoga szkolnego;

6) gabinet pielęgniarki;

7) salę gimnastyczną.
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§ 22

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolny System Oceniania.

3.  Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz
organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu
finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę. 

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

5. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

6. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.

7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa
tygodniowy  rozkład  zajęć  ustalany  przez  Dyrektora  Szkoły  na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza
organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

8. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia
w  salach  lekcyjnych.  Arkusz  organizacyjny  szkoły  powinien  być  tworzony  z uwzględnieniem  tych
przepisów.

§ 23

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza  albo  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej
i opiekuńczej.

2. W szkole mogą być  wprowadzane innowacje pedagogiczne i  prowadzone zajęcia eksperymentalne  przez
nauczycieli.

3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody
nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz opinii Rady Rodziców.

4. Przed  rozpoczęciem prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa w ust.  2,  nauczyciel  przedstawia  Dyrektorowi
szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

§ 24.

Biblioteka

1.  W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
(ICIM).

2. Biblioteka jest:

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych
przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem
wiedzy;

2) ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli;

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

3.  Zadaniem biblioteki  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 jest:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;

3)  prowadzenie działalności informacyjnej;

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
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5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania
z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

   10) organizacja wystaw okolicznościowych.

4. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

      a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i ICIM,

      b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,

       c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,

      d) udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły poprzez współpracę z  wychowawcami
klas, nauczycielami przedmiotów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:

 a) gromadzenie zbiorów,

        b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

        c) selekcjonowanie zbiorów,

        d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,

         e) prowadzenie dokumentacji pracy.

5. Nauczyciel  bibliotekarz  zobowiązany  jest  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się
zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole programów i ofertą rynkową
oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

6. Godziny  otwarcia  biblioteki,  zasady  korzystania  z  jej  zbiorów,  tryb  i  warunki  przeprowadzania  zajęć
dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli  określonych usług bibliotecznych określa
Regulamin biblioteki i ICIM.

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

9. Wydatki  biblioteki  pokrywane  są  z  budżetu  Szkoły  lub  dotowane  przez  Radę  Rodziców  i innych
ofiarodawców.

§ 25

Świetlica szkolna

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
2) organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole.

2. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach określonych w Regulaminie Świetlicy.

3. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców  deklaracji.
4.
4. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc
    w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.

5. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
1) udzielenie pomocy w nauce,
2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,
3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, Pedagogiem Szkolnym,
    wychowawcą klasy,
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4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,
5) rozwijanie zainteresowań uczniów.

6. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:
1) stworzenia rocznego programu pracy świetlicy,
2) prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów,
3) stworzenia programu profilaktycznego,
4) stworzenia regulaminu świetlicy,
5) opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy.

ROZDZIAŁ VIII

Szkolny System Wychowania

§ 26

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy
Wychowawczo-profilaktycznej  na  dany  rok  szkolny  z uwzględnieniem  aktualnych  potrzeb  i  Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Szkole  wspomagani  przez  dyrektora  oraz  pozostałych  pracowników Szkoły.  Program Wychowawczo-
Profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym,
społecznym i zdrowotnym. 

3. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy
będące kanonem zachowań ucznia. 

Uczeń:

1) zna i akceptuje działania wychowawczo - profilaktyczne Szkoły;

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3) umie  prawidłowo funkcjonować w rodzinie,  klasie,  społeczności  szkolnej,  lokalnej,  demokratycznym
państwie oraz świecie;

4) zna  i  respektuje  obowiązki  wynikające  z  tytułu  bycia:  uczniem,  dzieckiem,  kolegą,  członkiem
społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości,
określania celów i dokonywania wyborów;

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;

7) Zna, rozumie i realizuje w życiu:

a) zasady kultury bycia;

b) zasady skutecznego komunikowania się;

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy;

d) akceptowany społecznie system wartości.

8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
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ROZDZIAŁ IX 

Uczniowie Szkoły

§ 27

Prawa ucznia

1. Każdy uczeń Szkoły ma prawo do:

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole;

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8) reprezentowania  Szkoły  w  konkursach,  olimpiadach,  przeglądach  i  zawodach  zgodnie  ze  swoimi
możliwościami i umiejętnościami;

9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

12) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez
Dyrektora Szkoły;

13)  wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

14) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania
pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach
informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie
zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

18)  brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.

§ 28

Obowiązki ucznia

1. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;

2) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;

3) uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania zadań domowych, starannego prowadzenia
zeszytów  przedmiotowych  i  zeszytów  ćwiczeń  ,  zgodnie  z wymaganiami  nauczyciela  przedmiotu,
posiadania przy sobie niezbędnego wyposażenia technicznego, przynoszenia niezbędnych podręczników,
stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego, przyborów szkolnych.;

5) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora  Szkoły,  Wicedyrektora,  nauczycieli  oraz
ustaleniom Samorządu Szkoły lub klasy;

6) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
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c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

7) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

8) aktywnego uczestniczenia w lekcjach, nie zakłócania ich przebiegu;

9) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

10) usprawiedliwiania nieobecności według zasad przyjętych w WSO;

11) uczęszczania na zajęcia w estetycznym, stosownym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas
uroczystości szkolnych i egzaminów  (chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie; dziewczęta - biała bluzka,
ciemna spódniczka lub spodnie (sukienka));

12) przestrzegania  zasad  higieny  osobistej;  w  przypadku  długich  włosów  nosić  je  związane;  w  szkole
obowiązują: krótkie paznokcie, brak makijażu i właściwe dla wieku, wygodne obuwie;

13) na zajęciach wychowania fizycznego i  zajęciach sportowych ćwiczenia w stroju i obuwiu sportowym
zmiennym. Przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej;

14) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi
z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

15) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

16) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

17) dbać  o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie
palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających oraz napojów energetyzujących;

18) pomagać  kolegom  w nauce,  a  szczególnie  tym,  którzy  mają  trudności  powstałe  z przyczyn  od  nich
niezależnych;

2. Uczniom nie wolno:

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

2) wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

3) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

4) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć;

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;

6) rejestrować  przy  pomocy  urządzeń  technicznych  obrazów  i  dźwięków  bez  wiedzy  i zgody
zainteresowanych,;

7) używać  w  Szkole  telefonów  komórkowych.  W  sytuacjach  nagłych  informacje  przekazywane  są  za
pośrednictwem sekretariatu Szkoły;

8) zapraszać obcych osób do Szkoły.

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. Uczeń
i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

4. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje. 

§ 29
 Nagrody dla uczniów

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie; 

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach

 sportowych;

4) nienaganną frekwencję;

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.

2. Rodzaje nagród:
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1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;

3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

4) dyplom uznania;

5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

6) nagroda rzeczowa.

3. Wnioski o nagrody do Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać wychowawcy, nauczyciele, samorząd uczniowski,
Dyrektor.

4. Zasady   przyznawania  nagród  określa  szczegółowo Regulamin  określający  przyznawanie  nagród  dla
uczniów.

§ 30.

Uczniowie szkoły  - kary

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu;

2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

3) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;

4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

2. Rodzaje kar:

1) rozmowa ucznia z wychowawcą, Pedagogiem, Dyrektorem;

2) upomnienie wychowawcy klasy;

3) powiadomienie rodziców o przewinieniu ucznia;

4) upomnienie Dyrektora Szkoły;

5) nagana Dyrektora Szkoły udzielona wobec klasy;

6) nagana Dyrektora Szkoły wobec uczniów  Szkoły;

7) Mała i Duża Komisja Wychowawcza:

a) w  Małej  Komisji  Wychowawczej  bierze  udział  pedagog,  wychowawca,  rodzic,  (prawny
opiekun)i uczeń;

b) w  Dużej  Komisji  Wychowawczej  bierze  udział  Dyrektor  Szkoły  lub  Wicedyrektor,  pedagog,
wychowawca, rodzic i uczeń.

8) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu
zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;

9) nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły w uroczystościach;

10) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

11) finansowa odpowiedzialność  za szkody spowodowane przez ucznia na terenie Szkoły;

12) wykonywanie dodatkowych prac, w tym porządkowych, na rzecz klasy, Szkoły;

13) przeniesienie do równoległej klasy;

14) przeniesienie do innej Szkoły.
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3. Przy  zastosowaniu  kary  bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy  ucznia,  rodzaj  i  stopień
naruszonych  obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek
ucznia  do  ciążących  na  nim  obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele
zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.

4. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

5. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

1) W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 30 ust.2 pkt 2:

a) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

b) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

2) W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 30 ust. 2 pkt 4-6, 8-10:

a) wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;

b) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;

c) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  Dyrektor  Szkoły,  uczeń  oraz
wychowawca.

7. O zastosowanej karze Dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie rodziców lub osobę, pod której opieka prawną
lub faktyczną uczeń pozostaje.

8. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

9. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i  daty jego popełnienia
winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

10. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego ucznia  przysługuje prawo wniesienia odwołania.

1) odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia;

2) odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania;

3)  odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy;

4) odwołanie  rozpatruje  Komisja  w  składzie:  wychowawca,  Pedagog  Szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia
w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.;

5) decyzja komisji jest ostateczna.

11. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

1) o zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, Pedagoga
lub Samorządu Uczniowskiego;

2) wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się przewinienia
określonego w § 30 ust. 1.

12. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego
zachowania.

13.  Przepisów § 30 ust.7 - 12 nie stosuje się do procedury karnego przeniesienia do innej Szkoły.

§ 31

Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły

1.  Rada  Pedagogiczna  może  skierować  wniosek  do  Dyrektora  Szkoły  o  rozpoczęcie  procedury  karnego
przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej Szkoły:

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla  innych
uczniów lub pracowników Szkoły;

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
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3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub  naruszanie
godności, uczuć religijnych lub narodowych;

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

6) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

7) czyny nieobyczajne;

8) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

9) notoryczne  łamanie  postanowień  Statutu  Szkoły  mimo  zastosowania  wcześniejszych  środków
dyscyplinujących;

10) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;

11) fałszowanie dokumentów szkolnych;

12) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

§ 32

 Procedura postępowania przy karnym przeniesieniu do innej szkoły

1.  Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań
świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (Kpa), Dyrektor niezwłocznie powiadamia
organa ścigania.

2.  Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady
Pedagogicznej danej szkoły.

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy,
Pedagog  Szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu
Uczniowskiego.

4. Wychowawca  ma obowiązek przedstawić  Radzie  Pedagogicznej  pełną analizę  postępowania  ucznia jako
członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest
zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach
wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych,
ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą
danej sprawy.

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak
opinii  samorządu  w  terminie  7  dni  od  zawiadomienia  nie  wstrzymuje  wykonania  uchwały  Rady
Pedagogicznej.

8. Jeżeli  uczeń nie jest  pełnoletni,  decyzję  o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny
opiekun.

9.  Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się  od decyzji  do organu wskazanego w pouczeniu zawartym
w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

10. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania
ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor
natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.
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§ 33

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie
oddalać się z terenu Szkoły.

3. W przypadku złego samopoczucia zwolnienia z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy po uzyskaniu
telefonicznej zgody rodzica.

4. Jeśli wychowawca jest nieobecny,  uczeń udaje się do sekretariatu, gdzie po uzyskaniu telefonicznej zgody
rodzica ucznia może być  zwolniony z zajęć.  Sekretarz Szkoły zapisuje zwolnienia w zeszycie zwolnień,
podając imię i nazwisko ucznia, klasę i datę zwolnienia. 

5. Wychowawca  klasy  może  zwolnić  ucznia  z  części  zajęć  w  danym  dniu  na  podstawie  umotywowanego
pisemnego wniosku rodzica lub na jego telefoniczną prośbę.

6. Nieobecności  uczniów  na  zajęciach  szkolnych  usprawiedliwia  wychowawca  klasy  na  podstawie
oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.

7. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności w czasie
tygodnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.

8. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

9. Na  dłuższą  nieobecność  ucznia  w  zajęciach  szkolnych,  spowodowaną  wyjątkową  sytuacją,  zezwala
wyłącznie  Dyrektor  Szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  wychowawcy  (na  podstawie  pisemnego  wniosku
rodziców, prawnych opiekunów).

10. Każdorazowe  zorganizowane  wyjście  uczniów  w  czasie  trwania  zajęć  dydaktycznych  (pod  opieką
nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.

11. Obowiązkiem  wychowawcy  jest  miesięczne  rozliczenie  frekwencji  swoich  wychowanków  (do  10  dnia
kolejnego miesiąca).

12. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.

13. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych  danego przedmiotu w semestrze (licząc
łącznie  godziny  usprawiedliwione  i  nieusprawiedliwione)  nauczyciel  ma  prawo  przeprowadzić  pisemny
sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.

14. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia
dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

15. Wychowawca klasy zobowiązany jest  przekazywać  na bieżąco Dyrektorowi  Szkoły informacje związane
z frekwencją uczniów.

§ 34

Zasady rekrutacji uczniów 

1. Zasady rekrutacji uczniów ustalone zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do 
szkół.

1) do Szkoły zapisywane są dzieci 7 – letnie z obwodu szkoły określonego przez organ prowadzący Szkołę;

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w klasie I może rozpocząć dziecko 6 – letnie:

a) realizujące prawo dziecka 5 – letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego;

b) nie realizujące prawa dziecka 5 – letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego po zasięgnięciu
opinii PPP;

3) decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka 6 – letniego do klasy I podejmuje Dyrektor Szkoły;

4) dzieci  spoza  obwodu Szkoły przyjmowane  są,  w ramach  możliwości  szkoły,  na  uzasadnioną  prośbę
rodziców.

2. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.
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ROZDZIAŁ X

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 35

1. W ocenianiu obowiązują zasady:

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres
materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.;

4) zasada  różnicowania  wymagań  –  zadania  stawiane  uczniom  powinny  mieć  zróżnicowany  poziom
trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.;

5) zasada  obiektywności  -  nauczyciele  dokonują  oceny  wiedzy  i  umiejętności  przy  użyciu  metod
zapewniających obiektywność oceny;

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową
ewaluację.

§ 36

Jawność oceny.

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program
nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego
programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są w zeszycie przedmiotowym ucznia.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia,  jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  Sprawdzone i ocenione
pisemne prace klasowe uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia
lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić. 

§ 37 

Tryb oceniania i skala ocen

1.  Oceny bieżące,  klasyfikacyjne  śródroczne  i  roczne  ustala  się  według  następującej  skali,  z następującymi
skrótami literowymi: 

1) stopień celujący - 6 - cel; 

2) stopień bardzo dobry - 5 - bdb;

3) stopień dobry - 4 - db;

4) stopień dostateczny- - 3 - dst;

5) stopień dopuszczający - 2 - dop;

6) stopień niedostateczny - 1 - ndst.

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ i „ – „ w bieżącym ocenianiu. (+ podwyższa ocenę o 0,5 a - obniża
ocenę o 0,25)

3. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
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4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne śródroczne –
skrót  słowny,  oceny  klasyfikacyjne  roczne  i  oceny  w pozostałych  dokumentach  –  słownie,  w  pełnym
brzmieniu.

5. Oceny klasyfikacyjne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.

6. Oceny śródroczna i roczna, mogą być ustalone w oparciu o średnią ważoną ocen bieżących. 

Wówczas ocenę klasyfikacyjną ustala się wg poniższych kryteriów:

ocena średnia ważona

celujący 5,40      do    6.00

bardzo dobry 4,60      do        5,39

dobry 3,60      do        4,59

dostateczny 2,60      do        3,59

dopuszczający 1,60      do        2,59

niedostateczny 1,00      do        1,59

 7. Ocena końcowa jest oceną roczną wystawioną w klasie programowo najwyższej lub oceną klasyfikacyjną  
z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.

8. Ocena śródroczna, roczna i końcowa ucznia może zostać podwyższona przez nauczyciela, jeśli uczeń robi
postępy w nauce, czy też przejawia dużą aktywność i systematyczność w uczeniu się. O ostatecznej ocenie
decyduje nauczyciel.

9.  Informacje  o  osiągnięciach  i  postępach  ucznia  w  nauce  nauczyciel  przedstawia  uczniowi  na  bieżąco,
a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych, a także podczas indywidualnych konsultacji
z nimi.

10. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1) prace pisemne:

a) kartkówka  dotycząca  materiału  z  trzech  ostatnich  tematów realizowanych  na  maksymalnie  pięciu
ostatnich lekcjach, trwająca do 15 minut. Nie musi być zapowiadana;

b) klasówka  obejmująca  większą  partię  materiału  określoną  przez  nauczyciela  z  co  najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

          2) praca i aktywność na lekcji;

a) odpowiedź ustna;

b) praca projektowa;

c) praca domowa;

d) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

e) praca w grupie;

f) twórcze rozwiązywanie problemów.

   11. Dopuszcza się stosowanie innych form aktywności związanych ze specyfiką przedmiotu, które nauczyciel
określa w PSO.
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§ 38

Ocenianie śródroczne i roczne

1. Ocena bieżąca.

1) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić
swoje osiągnięcia edukacyjne;

4) podczas  oceniania  bieżącego  nauczyciel  przekazuje  uczniowi  informację  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;

5) uzasadnienie powinno być  sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i  powinno uwzględniać jego
wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

6) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

2.  nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowane formy oceniania.

3. Ocena z pisemnej pracy klasowej.

1) szczególnie ważna jest  ocena z pisemnych prac klasowych.  Ta forma oceniania jest  obowiązkowa na
zajęciach  języka  polskiego  i  matematyki.  Przeprowadzanie  pisemnych  prac  klasowych  z  innych
przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela; 

2) pisemne  prace  klasowe  obejmują  większą  partię  materiału,  trwają  jedną  lub  dwie  godziny  lekcyjne
i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

3) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

4) przed  przystąpieniem  do  prac  klasowych  nauczyciel  zapoznaje  ucznia  z  kryteriami  oceniania  lub
punktacją niezbędną do uzyskania danej oceny szkolnej;

5) prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione (wraz z uzasadnieniem opisowym lub punktowym
oceny) z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień  przed
klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

6) termin udostępnienia prac może ulec wydłużeniu po uzgodnieniu nauczyciela z klasą lub w  przypadkach
losowych np. choroba nauczyciela;

7) oddanie prac klasowych powinno być  poprzedzone odpowiednim komentarzem, który powinien zawierać
omówienie osiągnięć uczniów, informując o stopniu opanowania danego materiału;

8) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną,
powinien  ją  napisać  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  dnia  powrotu  do  Szkoły.  Termin  i czas  wyznacza
nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

9) nauczyciel przechowuje sprawdzone i ocenione prace pisemne do czasu ustalenia ocen klasyfikacyjnych.
Uczniowie otrzymują do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne na zajęciach w Szkole;

10) rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na zebraniach ogólnych
wszystkich nauczycieli lub w domu. Prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich
rodzicom (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia
nauczycielowi;

11) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu
(Z wyjątkiem prac klasowych przesuniętych na prośbę uczniów oraz kartkówek.);

12) w  przypadku  opuszczenia  przez  ucznia,  co  najmniej  25%  zajęć  edukacyjnych  nauczyciel  może
wyznaczyć  mu pisemny sprawdzian  frekwencyjny  z materiału  realizowanego  w okresie  nieobecności
ucznia;

13) progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

95% - 100% - stopień celujący
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94% - 85% - stopień bardzo dobry

84% - 75% - stopień dobry

74% - 50% - stopień dostateczny

49% - 30% - stopień dopuszczający

29% - 0% - stopień niedostateczny

§ 39

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie
oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze (oprócz prac klasowych).

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.
Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby
i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego
na życzenie ucznia. 

§ 40

Wymagania edukacyjne

1. Szczegółowe  wymagania  edukacyjne  niezbędne  do  uzyskania  poszczególnych  ocen  sformułowane  są
w Przedmiotowych  Systemach  Oceniania,  opracowanych  przez  zespoły  przedmiotowe  z uwzględnieniem
specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów.

2. Ogólne kryteria ocen bieżących, śródrocznych i rocznych.

1) w klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności odpowiadające ocenie bdb oraz wykraczające poza program nauczania
przyjęty przez nauczyciela w danej klasie; 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu  problemów  teoretycznych  lub  praktycznych  uwzględnionych  w  programie
przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe; 

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub
laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; lub

d) osiąga  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach  sportowych  i  innych,
kwalifikując  się  do  finałów  na  szczeblu  krajowym  lub  posiada  inne  porównywalne  sukcesy,
osiągnięcia.

2) w klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania  przyjętym  przez
nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym
przez  nauczyciela,  potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  do  rozwiązywania  zadań  i problemów
w nowych sytuacjach;

3)  w klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela
w danej  klasie,  ale  opanował  je  na  poziomie  przekraczającym  wymagania  ujęte  w podstawie
programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

4)  w klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela
w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
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b) rozwiązuje  (wykonuje)  typowe  zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  o  średnim  stopniu  trudności
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

5) w klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma  trudności  z  opanowaniem  zagadnień  ujętych  w  podstawie  programowej,  ale  braki  te  nie
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu
dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

b) rozwiązuje  (wykonuje)  zadania  teoretyczne  i  praktyczne  typowe  o  niewielkim  stopniu  trudności
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6) w klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach
i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiedzy  z tego  przedmiotu  (nie  dotyczy  klas
programowo  najwyższych)  oraz  nie  jest  w  stanie  rozwiązać  (wykonać)  zadań  o  niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

3. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych, przez co najmniej dwóch nauczycieli 
powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

4. Nauczyciel  zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub
innej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  zaburzenia  i odchylenia  rozwojowe  lub  specyficzne
trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,  a w przypadku  wychowania  fizycznego  -  także  systematyczność
udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych  przez Szkołę na rzecz
kultury fizycznej.

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań
edukacyjnych, o których mowa w § 40 ust. 4, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 41 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

2. Klasyfikowanie  śródroczne  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z zajęć
edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  i  ustaleniu  ocen  klasyfikacyjnych  oraz  oceny
zachowania. 

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec II półrocza. Ocena
roczna uwzględnia wiadomości i umiejętności nabyte przez uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

4. Oceny  klasyfikacyjne  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  na  podstawie
systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.

5.  W  przypadku  wprowadzenia  w  szkolnym  planie  nauczania  zestawienia  zajęć  edukacyjnych  w  blok
przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

6. Laureaci i finaliści wojewódzkich olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę
klasyfikacyjną roczną.

7. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  informują  ucznia  o przewidywanej  dla  niego  rocznej
niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej lub możliwości nieklasyfikowania i odnotowują ten fakt w dzienniku
jako ocenę proponowaną;

8. Wychowawca klasy na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej zobowiązany jest przekazać w formie pisemnej przynajmniej jednemu z rodziców (prawnym
opiekunom)  ucznia  informację  o  przewidywanej  dla  niego  śródrocznej  i  rocznej  (końcowej)  ocenie
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niedostatecznej  oraz  możliwości  nieklasyfikowania   i nieodpowiedniej  lub  nagannej  ocenie  zachowania.
Rodzic (prawny opiekun)  potwierdza zapoznanie się z zagrożeniami podpisem na zawiadomieniu.

9. W przypadku niezgłoszenia się rodzica (prawnego opiekuna) do Szkoły, wychowawca wysyła informację
o ocenach niedostatecznych lub możliwości nieklasyfikowania listem zwykłym na adres rodziców (prawnych
opiekunów) poprzez sekretariat Szkoły.

   10. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują
ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  przewidywanych  ocenach  rocznych  pozytywnych  ,
a wychowawca klasy o przewidywanej ocenie zachowania. (wpis do dziennika oceny proponowanej)

  11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi
lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  Szkoła  stwarza  uczniowi  szansę
uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji rocznej.

   12. Oceny ustalone przez nauczyciela nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną.

§ 42 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem
ustalonym w Statucie Szkoły (§ 41 ust. 7 Statutu Szkoły).

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy
co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub jest
od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 40 ust. 2
pkt 1 Statutu Szkoły).

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej
choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż  ocena
niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych  przez  nauczyciela  form  poprawy,  w  tym  –  konsultacji
indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy
klasy,  w  ciągu  7  dni  od  ostatecznego  terminu  poinformowania  uczniów  o przewidywanych  ocenach
rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i  2,  a nauczyciel  przedmiotu spełnienie
wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na
przystąpienie do poprawy oceny.

8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w ust.  5  prośba  ucznia  zostaje
odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń  spełniający  wszystkie  warunki  najpóźniej  na  7  dni  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady
Pedagogicznej  przystępuje  do  przygotowanego  przez  nauczyciela  przedmiotu  dodatkowego  sprawdzianu
pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

  10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji
wychowawcy klasy.

  11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę,  
o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu,
do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
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§ 43

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może być  niesklasyfikowany z jednego,  kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,  jeżeli  brak jest
podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z powodu  nieobecności  ucznia  na
zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w szkolnym  planie
nauczania.

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne.

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego
rodziców (prawnych  opiekunów)  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzaminy  klasyfikacyjne.
W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub
nie kończy Szkoły.

4. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie wyraża zgody na przeprowadzenie egzaminu (egzaminów) klasyfikacyjnego,
to  wychowawca  klasy,  w  ciągu  2  dni  od  posiedzenia  Rady  Pedagogicznej,  informuje  o  tym  rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia. 

5. Uczeń,  który  z  przyczyn  nieusprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  klasyfikacyjnego  powtarza
klasę.   

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora szkoły.

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny
tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń,
który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

  10. Egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

  11. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,  muzyki,
informatyki,  techniki, zajęć laboratoryjnych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć
przede wszystkim formę zadań praktycznych.

   12. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zajęć edukacyjnych.

  13. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 7 przeprowadza komisja, powołana przez
Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
Szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wskazany przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

  14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni  –  w charakterze  obserwatorów rodzice  (prawni
opiekunowie) ucznia.

  15. Z przeprowadzonego  egzaminu klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona i  nazwiska
nauczycieli,  o  których  mowa  w  ust.  12  lub  skład  komisji,  o  której  mowa  w ust.13,  termin  egzaminu
klasyfikacyjnego,  zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne,  wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane
oceny.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.

   16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
ust. 17 oraz § 44.

   17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne, może
przystąpić do egzaminów poprawkowych. 
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§ 44

Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał oceny niedostateczne z dwóch zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzaminy poprawkowe. 

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej  o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego
rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

3. Egzamin  poprawkowy składa  się  z  części  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem  egzaminu  z  plastyki,  muzyki,
informatyki, wychowania fizycznego, techniki i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Pytania  egzaminacyjne  układa  egzaminator.  Przedkłada  je  do wglądu  Dyrektorowi  Szkoły najpóźniej  na
dzień  przed  egzaminem  poprawkowym.  Stopień  trudności  pytań  powinien  odpowiadać  wymaganiom
edukacyjnym na ocenę dostateczną.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły
powołuje jako  egzaminatora  innego nauczyciela  prowadzącego takie same zajęcia  edukacyjne  z tym,  że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej Szkoły.

9. Z przeprowadzonego  egzaminu poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

 10. Do protokołu załącza  się  pisemne prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o ustnych  odpowiedziach ucznia  i
zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.

  11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 44 ust. 12.

  12. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun)  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego jest wystawiona
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni
roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

  13. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Szkoły, że ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego
została  wystawiona  niezgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  trybu  ustalenia  tej  oceny,  zostaje  powołana
komisja,  która  przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i umiejętności  ucznia  zgodnie  z  §  45. W  tym
przypadku ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna.

   14.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił  do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do
końca września.

  15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z  zastrzeżeniem  
§ 44  ust. 12.

§ 45

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,
że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z przepisami  prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
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2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej  oceny,  powołuje komisję,  która
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wskazany przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

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

7. Ocena ustalona przez  komisję jest  ostateczna,  z  wyjątkiem niedostatecznej  rocznej  oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające,
wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

  10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w ust.  2
w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez
Dyrektora Szkoły.

  11. Przepisy 1 - 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 46

Ocena zachowania

1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów)
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

4. Począwszy od klasy IV śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali, z podanymi skrótami:

1) wzorowe - wz;
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2) bardzo dobre - bdb;

3) dobre - db;

4) poprawne - pop;

5) nieodpowiednie - ndp;

6) naganne - ng. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i  promocję
do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

6. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok  lub  program  nauki  oraz
uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny  poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

§ 47 

1. Ustala się następujący tryb ustalania oceny zachowania uczniów:

1) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej samorząd klasowy przedstawia
propozycje ocen zachowania uczniów danej klasy;

2) uczeń ma prawo wypowiedzieć się na temat swojego zachowania i wyrazić opinię o proponowanej dla
niego przez samorząd klasowy ocenie zachowania;

3) nauczyciele danej szkoły wyrażają swoją opinię o zachowaniu uczniów danej klasy na dwa tygodnie
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wpisując własne propozycje ocen zachowania
uczniów według przyjętej w Szkole skali ocen zachowania w przygotowanym przez wychowawcę klasy
arkuszu zachowania uczniów;

4) śródroczną  i  roczną  (końcową)  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

5) na  tydzień  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej  wychowawca  klasy  zapoznaje
uczniów  i  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  z  oceną  zachowania.  W przypadku  oceny
nieodpowiedniej  lub  nagannej  wychowawca  powiadamia  rodziców  (prawnych  opiekunów)  pisemnie
i wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia powyższej informacji.

§ 48

1. Zachowanie ucznia ocenia się w pięciu kategoriach oznaczonych cyframi rzymskimi.

2.  Cyfry  arabskie  od  0  do  4  oznaczają  liczbę  przyznanych  uczniom  punktów  w  danej  kategorii  przez
wychowawcę klasy w oparciu o opinie nauczycieli, uczniów danej klasy i samego wychowawcy.

3. Suma punktów otrzymanych przez ucznia zamieniana jest na ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub roczną
według tabeli przeliczeniowej z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4.  Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów nie może mieć wyższej oceny klasyfikacyjnej
śródrocznej lub rocznej niż „nieodpowiednia”.

5.  Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał  1 punkt nie może mieć wyższej  oceny klasyfikacyjnej
śródrocznej lub rocznej niż „poprawna”.

§ 49

1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia:

I)  Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2)  Stosunek do nauki, w  stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga
wyniki:

4 Maksymalne
3 dość wysokie
2 Przeciętne
1 raczej niskie
0 zdecydowanie zbyt niskie
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3) Frekwencja.
4 Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.
3 Uczeń  ma  niewielką  liczbę  godzin  nieusprawiedliwionych  lub  spóźnień  (łącznie  do  10  w

semestrze).
2 Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie do 15 w semestrze).
1 Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie do 25 w semestrze).
0 Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łącznie powyżej 25 w

semestrze).

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

1) Postawa moralna i społeczna.

4 W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone
przejawy zła,  swoją  postawą  podkreśla szacunek dla swojej  i  innych  pracy a  także  dla  mienia
publicznego  i  własności  prywatnej;  chętnie  pomaga  kolegom,  wykazuje  dużą  aktywność  w
działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią.

3 Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje własną i cudzą
pracę oraz mienie prywatne i publiczne, nie uchyla się od pomocy kolegom, angażuje się w prace
na rzecz zespołu klasowego.

2 Kilkakrotnie  zdarzyło  się,  że  uczeń  nie  postąpił  zgodnie  z  zasadą  uczciwości  w  stosunkach
międzyludzkich  lub  nie  zareagował  na  ewidentny  przejaw  zła,  naraził  na  uszczerbek  mienie
publiczne lub prywatne, odmówił pomocy koledze.

1 Uczeń w swoim postępowaniu  często nie przestrzega  zasad  uczciwości,  zwykle  nie reaguje  na
przejawy zła, nie wykazuje szacunku dla pracy i własności, unika pracy na rzecz zespołu lub pracy
z zespołem.

0 Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła,
nie  szanuje  godności  własnej  i  innych  ludzi,  unika  lub  odmawia  podejmowania  jakichkolwiek
działań na rzecz innych osób czy zespołu, wchodzi w kolizję z prawem.

2) Sumienność, poczucie odpowiedzialności.

4 Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrot książek do biblioteki, przekazywanie
usprawiedliwień), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz dobrowolnie podejmowanych
różnorodnych  prac  i  zadań,  zawsze  jest  przygotowany  do  zajęć,  bierze  udział  w  konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych.

3 Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami
podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonać terminowo i solidnie; przygotowuje
się do zajęć.

2 Zdarza  się,  że  uczeń  nie  dotrzymuje  ustalonych  terminów lub  niezbyt  dobrze  wywiązuje  się  z
powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania i nie zawsze się z nich
wywiązuje; zdarza się, że nie jest przygotowany do zajęć.

1 Uczeń często nie  dotrzymuje  ustalonych  terminów lub niechętnie  i  niezbyt  starannie  wykonuje
powierzone  mu  prace  i  zadania;  nie  podejmuje  dobrowolnych  zobowiązań,  często  bywa
nieprzygotowany do zajęć.

0 Uczeń nie  dotrzymuje  ustalonych  terminów, nie  wykonuje  powierzonych  mu prac  i  zadań,  nie
podejmuje dobrowolnych zobowiązań; nagminnie nie jest przygotowany do zajęć.

3)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

4 Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia;
nie ulega nałogom.

3 Zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych
osób, ale zareagował na zwróconą mu uwagę; nie ulega nałogom.

2 Kilkakrotnie trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować
(lub  powoduje)  zagrożenie  jego  bezpieczeństwa  lub  bezpieczeństwa  innych  osób,  nie  zawsze
właściwie reaguje na uwagi; nie ulega nałogom.

1 Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i  nie
reaguje na zwracanie uwagi; nie ulega nałogom.

0 Bardzo często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie i uczeń nie zmienia swojej postawy mimo
zwracanych uwag; uczeń ulega nałogom.
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4) Dbałość o wygląd zewnętrzny.

4 Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze schludny i czysty oraz ubrany stosownie do
sytuacji, zgodnie z regulaminem szkoły.

3 Zdarzyło się (1 – 2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia.
2 Kilkakrotnie  zwracano  uczniowi  uwagę  na  niestosowność  stroju  lub  niedostateczną  dbałość  o

higienę.
1 Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę i o odpowiednim stroju.
0 Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę i nie reaguje na zwracaną mu uwagę.

3. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

1)  Okazywanie szacunku innym osobom.

4 Uczeń  jest  zawsze  taktowny,  szanuje  godność  osobistą  własną  i  innych  osób  a  jego  postawa
nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.

3 Uczeń jest zawsze taktowny, życzliwie usposobiony, stara się nie uchybiać godności innych osób.
2 Zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami i

uchybił godności innej osobie.
1 Uczeń często bywa arogancki i nietaktowny, czasami obraża inne osoby.
0 Uczeń jest zwykle arogancki i nietaktowny, jest agresywny, uchybia godności innych osób.

2)  Dbałość o piękno mowy ojczystej.

4 Uczeń  zawsze  pięknie  się  wysławia,  nie  używa  wyrazów  z  języka  potocznego  o  zabarwieniu
negatywnym, nigdy nie używa wulgaryzmów, nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe.

3 Uczeń stara się pięknie wysławiać, zdarzyło się (1 – 2 razy) użyć wyrazów z języka potocznego o
zabarwieniu negatywnym, nie używa wulgaryzmów, stosuje zwroty grzecznościowe.

2 Zdarza się, że uczeń używa słów o zabarwieniu negatywnym lub wulgaryzmów językowych, nie
zawsze stosuje zwroty grzecznościowe.

1 Uczeń często używa języka potocznego, wulgaryzmów językowych, nie reaguje na zwrócenie mu
uwagi.

0 Uczeń nie dba o piękno mowy ojczystej, używa wulgaryzmów, nie reaguje na uwagi.
4. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

4 Uczeń  w  każdej  sytuacji  szanuje  i  rozwija  tradycje  Szkoły,  nigdy  nie  splamił  jej  honoru
niestosownym zachowaniem.

3 Uczeń szanuje  i  rozwija tradycje  Szkoły,  potrafi  odpowiednio zachować się  podczas  wszystkich
uroczystości szkolnych.

2 Zdarza  się,  że uczeń  nie  okazuje  szacunku i  nie  podporządkowuje  się  szkolnym tradycjom,  nie
zawsze poprawnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych.

1 Uczeń często nie respektuje tradycji szkolnych, jego zachowanie nie sprzyja dbałości o honor szkoły.
0 Uczeń nie szanuje tradycji Szkoły i nie dba o jej honor.

5. Tabela przeliczeniowa punktów na oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania uczniów:

wzorowe 36 – 34 
bardzo dobre 33 – 31 
dobre 30 – 25 
poprawne 24 – 19 
nieodpowiednie 18 – 13 
naganne       12 – 0 
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§ 50

Zmiana oceny zachowania

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno -
wychowawczych.

2.  Dyrektor  Szkoły w przypadku stwierdzenia,  że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje  głos  przewodniczącego  komisji.  Komisja  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

3. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel  wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) Pedagog Szkolny;

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną
prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły
powołuje innego nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej szkole.

5. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 

6.  Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  posiedzenia  komisji,  wynik
głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia. 

§ 51

1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia
rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  stwierdzonych  zaburzeń  lub  odchyleń  na  jego  zachowanie  na
podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 2. Ocena  zachowania  może  być  zmieniona  na  klasyfikacyjnym  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej  przez
wychowawcę  klasy  w przypadku  zaistnienia  szczególnych  okoliczności,  np.:  zgłoszenia  przez  uczących
dodatkowych,  dotychczas  nieznanych  informacji  pozwalających  na  obniżenie  lub  podwyższenie  oceny
zachowania.

3. W  przypadku  wyjątkowo  drastycznych  wykroczeń,  (kradzież,  elementarne  naruszenie  norm  prawnych,
drastyczne  naruszenie  norm obyczajowych),  za zgodą wychowawcy klasy,  uchwałą  Rady Pedagogicznej
można uczniowi wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był on pod innym względem wzorowy.

§ 52

Zalecenia zdrowotne oraz specyficzne trudności w nauce

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych
ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:

1) orzeczenia na podstawie kształcenia specjalnego;

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;
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3) opinii Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

4) rozpoznania  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych  możliwości
psychofizycznych.

3.  Uczeń  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  może  przystąpić  do  egzaminu
ósmoklasisty  w  warunkach  dostosowanych  do  jego  indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych  i możliwości
psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

4. Uczeń  posiadający  opinię  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,
o specyficznych  trudnościach  w uczeniu  się,  może  przystąpić  do  egzaminu  gimnazjalnego  w warunkach
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie
tej opinii. Opinię przedkłada się Dyrektorowi Szkoły, do dnia 15 października roku szkolnego, w którym
uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

5. Uczeń  chory  lub  niesprawny  czasowo,  może  przystąpić  do  egzaminu  ósmoklasisty  w warunkach
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego
przez lekarza.

6. Uczeń, który w roku szkolnym przystępuje do sprawdzianu ósmoklasisty, był objęty pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w Szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za
granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do
sprawdzianu  w  warunkach  dostosowanych  do  jego  indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości
psychofizycznych na podstawie pozytywnej opinii  Rady Pedagogicznej.

7.  Opinia  Rady  Pedagogicznej,  o  której  mowa  w  punkcie  6,  jest  wydawana  na  wniosek  nauczyciela  lub
specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących
zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów).

8. Dyrektor  Komisji  Centralnej  opracowuje  szczegółową  informację  o  sposobach  dostosowania  warunków
przeprowadzania  sprawdzianu  ósmoklasisty  do  potrzeb  i możliwości  uczniów  i  podaję  ją  do  publicznej
wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1  września roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

9. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu
ósmoklasisty  do  potrzeb  i  możliwości  uczniów,  spośród  możliwych  sposobów  dostosowania  warunków
przeprowadzania  egzaminu  gimnazjalnego,  określonych  w  szczegółowej  informacji,  o  której  mowa
w punkcie 8.

10. Uczeń  może  być  zwolniony  z  zajęć  wychowania  fizycznego  i  z  pracy  przy  komputerze  na  zajęciach
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii, po spełnieniu warunków:

1) lekcje  wychowania  fizycznego,  zajęć  komputerowych  lub  informatyki,  z  których  uczeń  ma  być
zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2) rodzice (prawni opiekunowie)  ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach;

3) uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach
informatyki, ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są
one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi;

4) uczeń  nabiera  uprawnień  do zwolnienia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  informatyki  lub technologii
informacyjnej, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

5) w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”  albo
„zwolniona”.

   11. 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 przez lekarza.
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   12. Dyrektor  Szkoły  na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  oraz  na  podstawie  opinii  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej,  w tym  poradni  specjalistycznej,  zwalnia  do  końca  danego  etapu
edukacyjnego  ucznia  z  wadą  słuchu,  z głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją,  z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego;.

1) w  przypadku  ucznia,  o  którym  mowa  w  ust.  8,  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

2) w przypadku zwolnienia ucznia z  nauki  drugiego języka obcego nowożytnego obowiązuje spełnienia
warunków, jak w ust.10 punkt 1, 2, 3, 4, 5.

 § 53

Promowanie i ukończenie Szkoły

1. Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  zajęć  edukacyjnych
określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał  klasyfikacyjne  roczne  oceny  wyższe  od  stopnia
niedostatecznego.

2. Uczeń,  który nie spełnił  warunków określonych  w ust.  1,  nie  otrzymuje promocji  do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę. 

3. Uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia  Rada  Pedagogiczna  może  jeden  raz  w  cyklu  kształcenia
promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że są to zajęcia kontynuowane w klasie programowo wyższej.

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  
z wyróżnieniem.

5. Uczeń  kończy  Szkołę,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  która  składają  się  roczne  oceny
klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny
klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się  w  klasach
programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
oraz przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty.

6. Jeśli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty, nie kończy szkoły i powtarza ostatnią klasę szkoły
podstawowej.

7. Uczeń  kończący   Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz przystąpił
do sprawdzianu ósmoklasisty.

ROZDZIAŁ XI

§ 54

Ceremoniał szkolny

1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających
zespołowe  i  indywidualne  zachowanie  się  uczniów,  nauczycieli  i rodziców  uczestniczących  
w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.

2. Galowy strój obowiązuje uczniów na uroczystościach i egzaminach. 

3. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość
zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez Dyrektora scenariuszem.

4.  Godło  znajduje  się  w  centralnym  punkcie  każdej  sali  lekcyjnej,  w  gabinecie  Dyrektora,  pokoju
nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej.

5. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje poczet sztandarowy.
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ROZDZIAŁ XII

Przepisy końcowe

§ 55

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła  używa  pieczęci  urzędowych  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  oraz  prowadzi  rejestr  wszystkich
pieczęci.

3. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.

4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

5. Statut jest umieszczony w pokoju nauczycielskim oraz zamieszczony na stronie internetowej Szkoły.

§ 56

Tryb wprowadzania zmian  Statutu

1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

2. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie jest  Rada Pedagogiczna Szkoły.
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Uzasadnienie

Mając na uwadze przepisy prawa cytowane na wstępie uchwały oraz uwzględniając sytuację
demograficzną miasta, dotychczasową sieć szkół podstawowych, rozwój miasta zachodzi
konieczność racjonalizacji sieci szkół.

Dotychczasowa sieć szkół była optymalna i zaspakajała potrzeby mieszkańców. Po wprowadzeniu
reformy systemu oświaty i zmianie struktury szkół zaobserwowano, iż w Szkołach Podstawowych
nr 2, 3 i 4 będzie problem z utrzymaniem jednozmianowości.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2017/2018 część klas rozpoczyna naukę
o godzinie 8:55 i 9:50. Od 1 września 2018 r. przewiduje się nabór 3 klas pierwszych, co sprawi, że
w szkole będzie funkcjonować 25 oddziałów. Uwzględniając liczbę klas i gabinetów
przedmiotowych, sal gimnastycznych, obowiązkowy podział na grupy z wych-fiz. i języków obcych
oraz dodatkowe zajęcia terapeutyczne sprawiają, że w szkole zajęcia rozpoczynałyby się jeszcze
później.

Z uwagi na fakt, że w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 budowane są nowe bloki
wielorodzinne i domy jednorodzinne, zwiększa się liczba mieszkańców. Powoduje, to że zwiększa
się liczba uczniów z rejonu. Obecnie do szkoły uczęszcza 647 uczniów do 28 oddziałów.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 funkcjonuje na obrzeżach miasta i liczba dzieci zamieszkujących
w obwodzie tej szkoły waha się na pograniczu 1- 2 klas - pierwszych. Natomiast w trakcie całego
cyklu nauczania zmniejsza się liczba dzieci i zachodzi konieczność łączenia klas lub funkcjonują
z bardzo małą liczbą uczniów. Stąd też zmniejszenie obwodu spowoduje nabór jednej pierwszej
klasy.

Utworzenie nowej szkoły umożliwi uczęszczanie uczniów na jedną zmianę, pozwoli na
zagospodarowanie budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 1 oraz poprawi jakość kształcenia we
wszystkich szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Świebodzice.
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