Statut Szko y Podstawowej w Borze

Ujednolicony tekst statutu Szko y Podstawowej w Borze uwzgl dnia zmiany
wprowadzone:
1)uchwa Nr 4/99 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
24.09.1999r.,
2)uchwa Nr 5/99 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
24.09.1999r.,
3)uchwa Nr 6/99 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
28.09.1999r.,
4)uchwa Nr 2/2000 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
14.03.2000r.,
5)uchwa Nr 3/2000 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z
dnia15.06.2000r.,
6)uchwa Nr 5/2001 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
25.04.2001r.,
7)uchwa Nr 13/2003 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
03.20.2003r.,
8)uchwa Nr 2/2006 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
07.02.2006r.,
9)uchwa Nr 16/2006 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
26.09.2006r.,
10) uchwa Nr 10/2007 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
27.06.2007r.,
11) uchwa Nr 16/2007 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
06.11.2007r.,
12) uchwa Nr 13/2008 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
30.10.2008r.,
13) uchwa Nr 7/2013 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
26.03.2013r.w sprawie: zmian w statucie szko y.
14) uchwa Nr 15/2014 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
17.12.2014 r.
15) uchwa Nr 14/2015 Rady Pedagogicznej Szko y Podstawowej w Borze z dnia
01.09.2015.
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Statut Szko y Podstawowej w Borze

ROZDZIA 1
NAZWA SZKO Y

1.
2.

§1
Szko a nosi nazw „Szko a Podstawowa w Borze”.
Siedziba szko y: Bór, ul. Jana Paw a II 44, 34-424 Szaflary.

1.
2.
3.

§2
Zmiana nazwy szko y mo e nast pi w drodze decyzji organu prowadz cego szko .
Szkole mo e nada imi organ prowadz cy na wniosek Rady Pedagogicznej.
Imi szko y powinno by zwi zane z kierunkiem pracy wychowawczej szko y.

§3
Ustalona nazwa szko y jest u ywana przez szko w pe nym brzmieniu.
ROZDZIA 2
INNE INFORMACJE

1.
2.
3.
4.

§4
Szko a jest szko publiczna, sze cioklasow w rozumieniu art.7 ustawy z dnia
7.09.1991r. o systemie o wiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n. zm.).
Organem prowadz cym szko jest Gmina Szaflary.
Organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny jest Ma opolski Kurator O wiaty.
Do obwodu Szko y Podstawowej nale y miejscowo Bór.
ROZDZIA 3
CELE I ZADANIA SZKO Y

1.
2.

§5
Szko a realizuje cele i zadania okre lone w ustawie o systemie o wiaty oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Szko a w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w
szczególno ci:
1) nauk poprawnego i swobodnego wypowiadania si , pisania i czytania ze
zrozumieniem;
2) poznawanie wymaganych poj
i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umo liwiaj cym co najmniej kontynuacj nauki na nast pnym etapie kszta cenia;
3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pami ciowego opanowania
przekazywanych tre ci;
4) rozwijanie zdolno ci dostrzegania ró nego rodzaju zwi zków i zale no ci
(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
5) rozwijanie zdolno ci my lenia analitycznego i syntetycznego;
6) traktowanie wiadomo ci przedmiotowych, stanowi cych warto poznawcz sam
w sobie, w sposób integralny, przekazywanie wiadomo ci przedmiotowych w
sposób integralny, prowadz cy do lepszego rozumienia wiata, ludzi i siebie;
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i ycia spo ecznego;
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3.

4.

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej.
W szkole uczniowie winni kszta ci swoje umiej tno ci wykorzystywania zdobywanej
wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotowa si do pracy w warunkach wspó czesnego
wiata. Nauczyciele stwarzaj uczniom warunki do nabywania nast puj cych
umiej tno ci:
1) planowania, organizowania i oceniania w asnego uczenia si , przyjmowania coraz
wi kszej odpowiedzialno ci za w asn nauk ;
2) skutecznego porozumiewania si w ró nych sytuacjach, prezentowania w asnego
punktu widzenia i branie pod uwag pogl dów innych ludzi, poprawnego
pos ugiwania si j zykiem ojczystym, j zykami obcymi oraz przygotowania do
publicznych wyst pie , efektywnego wspó dzia ania w zespole i pracy w grupie,
budowania wi zi mi dzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych
decyzji, skutecznego dzia ania na gruncie zachowania obowi zuj cych norm,
rozwi zywania problemów w twórczy sposób, poszukiwania, porz dkowania i
wykorzystania informacji z ró nych róde oraz efektywnego pos ugiwania si
technologi informacyjn , odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia
potrzebnych do wiadcze i nawyków, rozwoju sprawno ci umys owych oraz
osobistych zainteresowa , przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego
rozwi zywania konfliktów i problemów spo ecznych.
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspieraj c w tym zakresie obowi zki
rodziców, winni zmierza do tego, aby uczniowie w szczególno ci:
1) znajdowali w szkole rodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
(w wymiarze
intelektualnym,
psychicznym,
spo ecznym,
zdrowotnym,
estetycznym, moralnym, duchowym);
2) rozwijali w sobie dociekliwo
poznawcz , ukierunkowan na poszukiwanie
prawdy, dobra i pi kna w wiecie;
3) mieli wiadomo
yciowej u yteczno ci zarówno poszczególnych przedmiotów
szkolnych, jak i ca ej edukacji na danym etapie;
4) stawali si coraz bardziej samodzielni w d eniu do dobra w jego wymiarze
indywidualnym i spo ecznym, godz c umiej tnie d enie do dobra w asnego z
dobrem innych, odpowiedzialno za siebie i odpowiedzialno za innych, wolno
asn z wolno ci innych;
5) poszukiwali, odkrywali i d yli na drodze rzetelnej pracy do osi gania wielkich
celów yciowych i warto ci wa nych dla odnalezienia w asnego miejsca w wiecie;
6) uczyli si szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy ycia spo ecznego oraz
przygotowywali si do ycia w rodzinie, w spo eczno ci lokalnej i w pa stwie;
7) przygotowali si do rozpoznawania warto ci moralnych, dokonywania wyborów i
hierarchizacji warto ci oraz mieli mo liwo doskonalenia si ;
8) kszta towali w sobie postaw dialogu, umiej tno ci s uchania innych i rozumienia
ich pogl dów, umieli wspó dzia i wspó tworzy w szkole wspólnot nauczycieli
i uczniów.
§6
1. Szko a organizuje na yczenie rodziców nauk religii, uznaj c prawo do religijnego
wychowania dzieci.
1) yczenie takie wyra aj rodzice w formie o wiadczenia, które nie musi by
ponawiane w kolejnym roku szkolnym. Mo e by natomiast zmienione;
2) nauczanie religii odbywa si w oparciu o programy zatwierdzone przez w ciwe
adze Ko cio a Katolickiego;
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4.

5.

6.

7.

3) dla realizacji religii szko a zatrudnia nauczyciela katechet na podstawie imiennego
pisemnego skierowania do danej szko y, wydanego przez w ciwego biskupa
diecezjalnego;
4) uczniowie ucz szczaj cy na nauk religii mog uzyska trzy kolejne dni zwolnienia
z zaj szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;
5) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i
zgodno ci z programem sprawuj : Dyrektor Szko y oraz organ nadzoruj cy szko ;
6) w pomieszczeniach szko y mo e by umieszczany krzy . W szkole mo na
odmawia modlitw przed i po zaj ciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno
by wyrazem wspólnego d enia uczniów oraz taktu i delikatno ci ze strony
nauczycieli i wychowawców;
7) szko a zapewnia swobod przekona i nie ogranicza jej w razie potrzeby jedynie do
nauki religii Ko cio a Katolickiego.
Szko a spe nia wa
rol w zakresie podtrzymywania kultury i tradycji regionalnych.
Do organizowania uroczysto ci szkolnych w cza si elementy kultury i tradycji
regionalnych, zw aszcza w zakresie pie ni, ta ca i gwary góralskiej. Inspiruje do
podtrzymywania miejscowych zwyczajów, mo e organizowa posiady góralskie,
konkursy o zasi gu gminnym, wojewódzkim w miar posiadanych rodków finansowych.
Szko a udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
1) utrzymanie sta ego kontaktu z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Nowym
Targu;
2) organizowanie indywidualnego toku nauczania dzieci wymagaj cych tego rodzaju
pracy, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
3) kierowanie uczniów na badania pozwalaj ce rozpozna przyczyny trudno ci w
nauce i niepowodze szkolnych;
4) realizacj zalece Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
5) korzystanie z pomocy poradni w dostosowaniu wymaga edukacyjnych
wynikaj cych z realizowanych programów do indywidualnych potrzeb ucznia;
6) organizowanie
zaj
korekcyjno-wyrównawczych
lub
dydaktycznowyrównawczych dla uczniów maj cych trudno ci w nauce oraz innych zaj
wspieraj cy rozwój zgodnie z potrzebami i mo liwo ciami szko y.
Szko a organizuje opiek nad uczniami niepe nosprawnymi poprzez:
1) udzielenie pomocy dziecku w przystosowaniu si do rodowiska spo eczno ci
uczniowskiej. Szczególny obowi zek w tym zakresie ci y na wychowawcy klasy,
który stwarza atmosfer normalno ci w klasie, wspó dzia a z Samorz dem
Uczniowskim oraz nauczycielem - opiekunem Samorz du Uczniowskiego;
2) organizowanie zaj korekcyjno-wyrównawczych dla uczniów maj cych trudno ci
w nauce oraz innych zaj wspieraj cy rozwój dzieci z wadami rozwojowymi;
3) organizowanie indywidualnego toku nauczania ucznia (po uzyskaniu orzeczenia z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Szko a przy organizowaniu opieki nad
uczniami niepe nosprawnymi kieruje si odr bnymi przepisami.
Szko a umo liwia uczniom:
1) rozwijanie zainteresowa poprzez organizowanie nadobowi zkowych zaj
pozalekcyjnych oraz kó ek zainteresowa , w miar posiadanych rodków;
2) realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki oraz uko czenie szko y w
skróconym czasie.
Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mo e by udzielone po up ywie co
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po ródrocznej
klasyfikacji ucznia.
Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mog
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wyst
1)
2)
3)

8.
9.

1.

pi :
ucze - z tym e ucze niepe noletni za zgod rodziców (prawnych opiekunów);
rodzice (prawni opiekunowie) niepe noletniego ucznia;
wychowawca klasy lub nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne, których
dotyczy wniosek - za zgod rodziców (prawnych opiekunów) albo pe noletniego
ucznia.
Indywidualny program nauki opracowuje (akceptuje program opracowany poza szko )
nauczyciel przedmiotu, zatwierdza go Dyrektor Szko y.
Szczegó owe zasady i tryb udzielania zezwole na indywidualny program lub tok nauki
okre la rozporz dzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001r.
§7
Sposób organizacji i zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom w
szkole i w czasie zaj organizowanych przez szko :
1) za bezpiecze stwo ucznia odpowiada szko a od momentu jego przyj cia do szko y
do chwili jego wyj cia ze szko y;
2) uczniowie powinni przestrzega godzin przyj cia do szko y, najwcze niej 15 minut
przed rozpocz ciem zaj edukacyjnych i wyj cia ze szko y;
3) ucznia mo e zwolni z danej lekcji Dyrektor Szko y lub wychowawca klasy na
pisemn pro
rodziców, w której podano dzie i godzin wyj cia ze szko y –
zgodnie z procedurami zwalniania uczniów z zaj ;
4) uczniów mo na zwolni z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po
uprzednim powiadomieniu rodziców. Nauczyciel lub wychowawca powiadamia
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia pisemnie w dzienniczku ucznia, co
najmniej dzie wcze niej. W sytuacjach, których nie mo na przewidzie wcze niej,
dopuszcza si mo liwo poinformowania telefonicznego rodziców uczniów;
5) nauczyciel, zezwalaj c uczniowi na opuszczenie sali w czasie zaj , musi zapewni
mu opiek ;
6) nauczyciel zobowi zany jest natychmiast reagowa na wszelkie dostrze one
sytuacje lub zachowania uczniów stanowi ce zagro enie bezpiecze stwa uczniów;
7) nauczyciel powinien zwróci uwag na osoby postronne przebywaj ce na terenie
szko y, w razie potrzeby zwróci si o podanie celu pobytu na terenie szko y;
8) nauczyciel lub inny pracownik szko y powinien niezw ocznie zawiadomi
Dyrektora Szko y o wszelkich dostrze onych zdarzeniach nosz cych znamiona
przest pstwa lub stanowi cych zagro enie dla zdrowia lub ycia uczniów;
9) zadania nauczycieli oraz innych pracowników okre la szczegó owo:
a) regulamin korzystania z budynku szkolnego w trakcie zaj pozalekcyjnych;
b) procedura organizacji wycieczek szkolnych;
c) regulamin korzystania z biblioteki szkolnej;
d) regulamin Rady Pedagogicznej;
e) procedura dopuszczania do u ytku programu nauczania w Szkole
Podstawowej w Borze;
f) procedura post powania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Szkole
Podstawowej w Borze;
g) procedura post powania nauczycieli w sytuacjach zagro enia bezpiecze stwa
uczniów „Niebieskie Karty” i metod wspó pracy szko y z policj ;
h) procedura obserwacji zaj w Szkole Podstawowej w Borze;
i) procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w Szkole
Podstawowej w Borze;
j) instrukcja zarz dzania systemem informatycznym i r cznym s
cym do
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przetwarzania danych osobowych i ich zbiorów w Szkole Podstawowej w
Borze;
k) kodeks etyki nauczycieli oraz kodeksu etyki pracowników samorz dowych;
l) procedura zabezpieczenia pomieszcze i post powania z kluczami w obiekcie
Szko y Podstawowej w Borze;
m) instrukcja bezpiecze stwa po arowego dla budynku Szko y Podstawowej w
Borze;
n) procedura ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku Szko y Podstawowej w
Borze;
o) regulamin korzystania z boisk sportowych Szko y Podstawowej w Borze;
p) zasady bezpiecznego u ytkowania urz dze sportowo-rekreacyjnych;
q) regulamin pracowni komputerowej;
r) regulamin dy urów nauczycieli na korytarzach Szko y Podstawowej w Borze.
1a. Sposób organizacji i zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom w czasie
wycieczek organizowanych przez szko okre la szczegó owo regulamin organizacji
wycieczek szkolnych oraz instrukcja bezpiecze stwa dla opiekuna szkolnej wycieczki
autokarowej.
1b. Sposób organizacji i zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom w czasie
imprez i uroczystosci organizowanych przez szko okre la szczegó owo regulamin
korzystania z budynku szkolnego (remizy) w trakcie zaj
pozalekcyjnych (kó ek
zainteresowa , organizacji uczniowskich i zabaw).
2. Opiek nad dzie mi z oddzia u przedszkolnego sprawuj :
1) w drodze do szko y i z powrotem rodzice, opiekunowie, b
osoby upowa nione
przez rodziców lub prawnych opiekunów;
2) w czasie pobytu w szkole - nauczyciel.
3. (uchylony).
4. Wychowawca klasy wraz z uczniami organizuje wszelk pomoc w poruszaniu si po
budynku szko y uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami ruchu, s uchu i
wzroku.
5. Wychowawca oraz Dyrektor Szko y organizuj pomoc finansow , w ramach mo liwo ci
wnioskuj do Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej lub do Rady Rodziców.
ROZDZIA 3 a
ZASADY OCENIANIA WEWN TRZSZKOLNEGO

1.

2.

3.

§8
Ocenianiu podlegaj :
1) osi gni cia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
Ocenianie osi gni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku
do:
1) wymaga okre lonych w podstawie programowej kszta cenia ogólnego lub efektów
kszta cenia okre lonych w podstawie programowej kszta cenia w zawodach oraz
wymaga edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole programów
nauczania;
2) wymaga edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole programów
nauczania dodatkowych zaj edukacyjnych.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
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wspó ycia spo ecznego i norm etycznych oraz obowi zków ucznia okre lonych w § 45
statutu szko y.
§9
Ocenianie osi gni edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania
wewn trzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o post pach w tym zakresie;
2) udzielaniu uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o
tym, co zrobi dobrze i jak powinien si dalej uczy ;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania w asnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
post pach, i trudno ciach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia;
6) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
§10
Ocenianie wewn trzszkolne obejmuje:
1) formu owanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb dnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bie cych i ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i
dodatkowych zaj
edukacyjnych oraz ródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i trybu otrzymania wy szych ni przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o post pach i trudno ciach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o
szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 10a
Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa si zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra
ciwego do spraw o wiaty i wychowania w porozumieniu z w adzami Ko cio a
Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego oraz innych Ko cio ów i
Zwi zków Wyznaniowych.

1.

§11
Nauczyciele w terminie do 30 wrze nia ka dego roku szkolnego informuj uczniów oraz
ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do uzyskania poszczególnych
ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych
zaj
edukacyjnych, wynikaj cych z realizowanego przez siebie programu
nauczania;
2) sposobach sprawdzania osi gni edukacyjnych uczniów;
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2.

3.

3) warunkach i trybie uzyskania wy szej ni przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych.
Wychowawca klasy do 30 wrze nia ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wy szej ni przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust pie 1, 2, nauczyciel dokumentuje
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym, dzienniczku ucznia i zeszytach
przedmiotowych.

§ 12
1.
ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia w szczególno ci:
1) wywi zywanie si z obowi zków ucznia;
2) post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej;
3) dba
o honor i tradycje szko y;
4) dba
o pi kno mowy ojczystej;
5) dba
o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni ;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2.
ródroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania, pocz wszy od klasy IV, ustala si
wed ug nast puj cej skali:
1) wzorowe (wz);
2) bardzo dobre (bdb);
3) dobre (db);
4) poprawne (pop);
5) nieodpowiednie (ndp);
6) naganne (ng).
2a. Oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych i zachowania wpisuje si do dokumentacji
przebiegu nauczania w pe nej formie.
3. Oceny zachowania wpisuje do dziennika lekcyjnego wy cznie wychowawca.
4. Kryteria oceniania zachowania uczniów klas IV-VI obejmuj :
1) zachowanie poprawne:
a) ucze odró nia dobro od z a - prawid owo ocenia zachowania w asne
i zachowania innych osób w kategoriach moralnych;
b) nie stwierdzono, by post powanie ucznia przynios o jak kolwiek szkod
jemu samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególno ci szkole;
c) w przypadku post powania godz cego w dobro w asne, dobro innej osoby
lub dobro otoczenia, ucze
owa , naprawi lub zrekompensowa szkod
i zmieni swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców
i nauczycieli.
2) zachowanie dobre: ucze spe nia kryteria oceny poprawnej, a ponadto swoj
postaw lub dzia aniem wyró ni si lub przysporzy dobra w jednym
z obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie
szko y;
3) zachowanie bardzo dobre: ucze spe nia kryteria oceny poprawnej, a ponadto swoj
postaw lub dzia aniem wyró ni si lub przysporzy dobra w dwóch obszarach
spo ród nast puj cych: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia,
szczególnie szko y;
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5.
6.

7.
8.

9.

4) zachowanie wzorowe: ucze spe nia kryteria oceny poprawnej, a ponadto swoj
postaw lub dzia aniem wyró ni si lub przysporzy dobra we wszystkich trzech
obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie
szko y;
5) zachowanie nieodpowiednie: ucze nie spe ni jednego lub dwóch kryteriów oceny
poprawnej, w szczególno ci naruszy swoim post powaniem dobro w asne, dobro
innej osoby (osób) lub dobro otoczenia, przy czym nie owa , nie naprawi lub nie
zrekompensowa szkody albo nie zmieni swojego zachowania, zgodnie z
oczekiwaniami rodziców i nauczycieli;
6) zachowanie naganne:
a) ucze nie spe ni kryteriów oceny poprawnej,
b) zosta ukarany nagan Dyrektora, ale kara ta nie spowodowa a oczekiwanej
zmiany jego zachowania – ucze w sposób ra cy lub uporczywy narusza
swoim post powaniem dobro w asne, dobro innej osoby (osób) lub dobro
otoczenia, nie
owa , nie naprawi lub nie zrekompensowa szkody i nie
zmieni swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i
nauczycieli.
Szczegó owe kryteria oceniania zachowania uczniów, z uwzgl dnieniem ust. 7 oraz
obowi zków ucznia okre lonych w § 45 ustalaj wychowawcy klas.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nale y uwzgl dni wp yw stwierdzonych
zaburze lub odchyle na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kszta cenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych nie maj wp ywu na ocen klasyfikacyjn
zachowania.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp ywu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych;
2) promocj do klasy programowo wy szej lub uko czenie szko y.
Ustalona przez wychowawc klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrze eniem § 22.
§13

1.

Ucze
1)
2)
2. Ucze
1)
2)

3.
4.
5.

podlega klasyfikacji:
ródrocznej i rocznej;
ko cowej.
w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
bie ce;
klasyfikacyjne:
a) ródroczne i roczne;
b) ko cowe.
Oceny sa jawne dla ucznia i jego rodziców.
Nauczyciel uzasadnia ustalon ocen uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom)
ustnie lub pisemnie na pisemn pro
rodzica (prawnego opiekuna).
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia s udost pniane uczniowi i jego rodzicom
na ogólnych spotkaniach z rodzicami, indywidualnych rozmowach rodziców z
nauczycielem lub na pisemn pro
rodzica (prawnego opiekuna) o udost pnienie pracy
rodzic otrzyma kserokopi pracy. Informacja o przekazaniu pracy b dzie umieszczona na
oryginale (data i podpis nauczyciela).
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§14
1. (uchylony).
2. Sprawdzanie osi gni edukacyjnych ucznia, b ce podstaw ustalania ocen bie cych
w skali, o której mowa w § 15 ust. 11, odbywa si w nast puj cych formach:
1) wypowiedzi ustne obejmuj ce materia nauczania jednej, dwóch lub trzech
ostatnich lekcji;
2) wypowiedzi ustne obejmuj ce materia nauczania jednego lub wi cej dzia ów
programowych, zapowiadane wed ug zasad ustalonych dla sprawdzianów
pisemnych;
3) kartkówki - sprawdziany pisemne trwaj ce nie d ej ni 15 minut i obejmuj ce
materia nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
4) pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne,
sprawdziany próbne i inne, obejmuj ce materia nauczania jednego lub wi cej
dzia ów programowych, trwaj ce do dwóch godzin lekcyjnych;
5) dyktanda;
6) wiczenia i zadania praktyczne;
7) wiczenia i zadania wykonane na lekcji;
8) wiczenia i zadania wykonane w domu;
9) prace d ugoterminowe i prace projektowe;
10) inne sposoby prezentacji osi gni edukacyjnych ucznia, wynikaj ce ze specyfiki
danych zaj edukacyjnych.
3. Pisemn prac klasow , o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika
oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Ka da pisemna praca klasowa winna by poprzedzona omówieniem
kryteriów oceny.
4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagaj zapowiadania.
5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mog mie form testu.
6. W ci gu tygodnia mog by przeprowadzone najwy ej dwie pisemne prace klasowe i nie
wi cej ni jedna w danym dniu.
7. Z jednej formy sprawdzania osi gni edukacyjnych ucze otrzymuje jedn ocen
bie
.
8. W przypadku zaj edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu liczba ocen
bie cych ustalonych ka demu uczniowi w danym okresie winna wynosi nie mniej ni
trzy. W przypadku zaj edukacyjnych realizowanych wi cej ni jeden raz w tygodniu,
liczba ocen bie cych ustalonych ka demu uczniowi w danym okresie winna wynosi nie
mniej ni cztery.
9. W klasach 1-3 obowi zuje ocena opisowa.
1) bie ca ocena jest ocen wyra on stopniem w skali 1 - 6 w razie potrzeby z
komentarzem;
2) ocenianie bie ce odbywa si podczas zaj , podczas sprawdzania pracy i
czynno ci dzieci. Ocena mo e by w formie pochwa y, gestu, aprobaty, przy
jednoczesnym wskazaniu, co ucze powinien zmieni , poprawi , udoskonali a
tak e w postaci zwi ego, krótkiego wpisu do zeszytu oraz na innych pracach
pisemnych lub plastycznych ocen wyra on stopniem 1 – 6;
3) w trakcie oceniania bie cego nauczyciel gromadzi wyniki szkolnych osi gni
ucznia w dzienniku. Indywidualne prace uczniów zbiera w teczkach. Zachowanie
uczniów, wszelkie obserwacje prowadzi w zeszycie wychowawcy;
4) za podstaw do opracowania kryteriów ocen ucznia w skali 1 - 6 s
b
wymagania programowe dla poszczególnych klas;
5) sposoby sprawdzania post pów ucznia obejmuj : kontrol ustn , wykonywanie
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zada , wicze , prace pisemne (dyktanda, sprawdziany, testy dydaktyczne),
kontrola grupowana tj. Rozmowy;
6) (uchylony);
7) informowanie rodziców o ocenach ich dzieci odbywa si poprzez: kontakty
bezpo rednie (zebrania informacyjne dwa razy w roku, rozmowy indywidualne,
zapowiedziane wizyty w domu ucznia), kontakty po rednie (rozmowa telefoniczna,
korespondencja w Dzienniczku Ucznia, co miesi c, adnotacje w zeszycie
przedmiotowym);
8) w rozmowach z rodzicami wykorzystuje si dziennik, teczk z pracami ucznia,
zeszyt wychowawcy;
9) (uchylony);
10) na zaj ciach j zyka obcego i zaj komputerowych obowi zuje skala i symbolika
oceniania osi gni
edukacyjnych okre lona w zasadach oceniania
wewn trzszkolnego w edukacji wczesnoszkolnej;
11) informacje zebrane w dzienniku, zeszycie wychowawcy oraz prace ucznia b
podstaw do sformu owania ródrocznej i rocznej oceny opisowej;
12) ocena zachowania jest ocen opisow , bie ce ocenianie notowane jest w zeszycie
wychowawcy.
10. Oceny z pisemnych form sprawdzania osi gni nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika
lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomo ci w ci gu 14 dni od daty pisemnej pracy
klasowej, dyktanda lub kartkówki.
11. Oceny bie ce ustala si wg nast puj cej skali:
1) stopie celuj cy – 6;
2) stopie bardzo dobry –5;
3) stopie dobry – 4;
4) stopie dostateczny – 3;
5) stopie dopuszczaj cy – 2;
6) stopie niedostateczny – 1.
11a. Oceny bie ce oraz ródroczne, roczne i ko cowe oceny klasyfikacyjne z
obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych, a tak e ródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadajacego orzeczenie o potrzebie kszta cenia
specjalnego wydane ze wzgl du na upo ledzenie umys owe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym s ocenami opisowymi.
11b. Laureat konkursu przedmiotowego o zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zaj
edukacyjnych najwy sz pozytywn roczn ocene klasyfikacyjn . Ucze , który tytu
laureata konkursu przedmiotowego o zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
tytu finalisty ogólnopolskiej olimpiady przrdmiotowej uzyska po ustaleniu rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych, otrzymuje z tych zaj edukacyjnych
najwy sz pozytywn ko cow ocen klasyfikacyjn .
12. Nie stosuje si znaków + ,- .
13. Ka dy nauczyciel notuje systematycznie w karcie obserwacji ucznia spostrze enia o
wywi zywaniu si z obowi zków i postawie ka dego ucznia.
14. Karta obserwacji stanowi dokumentacj oceniania zachowania.
15. Prace domowe uczniów b
mia y wp yw na ocen ródroczn i roczn .
16. Bie ce oceny ucze ma mo liwo poprawi po uzgodnieniu z nauczycielem.
17. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne s przechowywane przez nauczyciela
do ko ca roku szkolnego.
18. Ucze , który uzyska bie
ocen niedostateczn , zobowi zany jest nadrobi braki i
uzupe ni zaleg ci.
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19. Nauczyciel mo e dodatkowo sprawdzi osi gni cia edukacyjne ucznia, o którym mowa
w ust. 18, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
20. Zasada, o której mowa w ust. 19, stosuje si równie do ucznia, który w wyznaczonym
terminie nie wykona lub nie przedstawi do oceny pracy domowej wymaganej przez
nauczyciela.
21. Ucze , który nie uczestniczy w okre lonej formie sprawdzania osi gni z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecno ci, mo e by zobowi zany do zaprezentowania
wiadomo ci i umiej tno ci w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
22. Ucze , który nie uczestniczy w okre lonej formie sprawdzania osi gni z powodu
usprawiedliwionej nieobecno ci, mo e by
zobowi zany do zaprezentowania
wiadomo ci i umiej tno ci w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.
23. Ucze mo e ubiega si o ustalenie dodatkowej oceny bie cej z okre lonego zakresu
materia u, w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

§15
Nauczyciel jest obowi zany indywidualizowa prac z uczniem na zaj ciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci
psychofizycznych ucznia. Jest obowi zany dostosowa wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
mo liwo ci
psychofizycznych ucznia.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nale y przede wszystkim bra pod uwag
wysi ek wk adany przez ucznia w wywi zywanie si z obowi zków wynikaj cych ze
specyfiki tych zaj , a tak e systematyczno udzia u ucznia w zaj ciach oraz aktywno
ucznia w dzia aniach podejmowanych przez szko na rzecz kultury fizycznej.
§16
Dyrektor Szko y zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowi zkowych zaj
edukacyjnych ze wzgl du na stan zdrowia, specyficzne trudno ci w uczeniu si ,
niepe nosprawno , posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowi zkowych
zaj edukacyjnych na wcze niejszym etapie edukacyjnym.
Dyrektor Szko y zwalnia ucznia z wykonywania okre lonych wicze fizycznych na
zaj ciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych mo liwo ciach
wykonywania przez ucznia tych wicze wydanej przez lekarza, na czas okre lony w tej
opinii.
Dyrektor Szko y na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub ucznia pe noletniego
zwalnia ucznia z realizacji zaj wychowania fizycznego, zaj komputerowych lub
informatyki, na podstawie opinii o braku mo liwo ci uczestniczenia ucznia w tych
zaj ciach wydanej przez lekarza, na czas okre lony w tej opinii.
Je eli okres zwolnienia ucznia z realizacji zaj , o których mowa w ust. 3, uniemo liwia
ustalenie ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony” albo „zwolniona”.

§17
Klasyfikacja ródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi gni edukacyjnych
ucznia z zaj edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia oraz ustaleniu ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych
i ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikacj
ródroczn uczniów
przeprowadza si raz w ci gu roku szkolnego najpó niej 3 dni przed feriami zimowymi
ustalonymi dla województwa ma opolskiego.
1a. Klasyfikacja roczna w klasach I - III szko y podstawowej polega na podsumowaniu
1.
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osi gni
edukacyjnych z zaj
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z ust. 1b oraz ust. 6.
1b. W klasach I-III szko y podstawowej ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj
edukacyjnych s ocenami opisowymi.
1c. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych, o której mowa w ust. 1b,
uwzgl dnia poziom opanowania przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu
wymaga okre lonych w podstawie programowej kszta cenia ogólnego dla I etapu
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia zwi zane z
przezwyci aniem trudno ci w nauce lub rozwijaniem uzdolnie .
2. Oceny bie ce i ródroczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych ustala si wed ug
nast puj cej skali:
1) stopie celuj cy – 6;
2) stopie bardzo dobry –5;
3) stopie dobry – 4;
4) stopie dostateczny – 3;
5) stopie dopuszczaj cy – 2;
6) stopie niedostateczny – 1.
3. Oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych nie maja wp ywu na ocen klasyfikacyjn
zachowania.
4.
ródroczn ocen klasyfikacyjn zachowania, pocz wszy od klasy IV szko y
podstawowej, ustala si wed ug nast puj cej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne
5. (uchylony).
6. W klasach I-III szko y podstawowej ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania s ocenami opisowymi.
7. (uchylony).

1.

2.

3.

§18
Klasyfikacja roczna, pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, polega na
podsumowaniu osi gni
edukacyjnych ucznia z zaj
edukacyjnych, okre lonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, oraz
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
Roczne oceny klasyfikacyjne ustala si w nast puj cej skali:
1) stopie celuj cy – 6;
2) stopie bardzo dobry –5;
3) stopie dobry – 4;
4) stopie dostateczny – 3;
5) stopie dopuszczaj cy – 2;
6) topie niedostateczny – 1.
Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala si wg nast puj cej skali :
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne
(uchylony).
(uchylony)
(uchylony).
(uchylony).
(skre lony).
(skre lony).
(skre lony).
(skre lony).
(skre lony).
(skre lony).
(skre lony).
(skre lony).
(skre lony).
(skre lony).
W ci gu trzech dni od daty przekazania przez wychowawc informacji o
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ucze lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) mog zwróci si odpowiednio do nauczyciela prowadz cego dane zaj cia
edukacyjne lub do wychowawcy klasy z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
wy szej ni przewidywana.
W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych
wy szej ni przewidywana nauczyciel mo e:
1) podtrzyma przewidywan ocen – je li stwierdzi, e jest ona zgodna z
wymaganiami edukacyjnymi niezb dnymi do jej uzyskania;
2) ustali ocen wy sz ni przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego
sprawdzenia wiadomo ci i umiej tno ci ucznia – je li stwierdzi, e:
a) uczniowi nie stworzono wystarczaj cych mo liwo ci zaprezentowania
osi gni edukacyjnych;
b) ucze spe ni wymagania na ocen przewidywan oraz niektóre wymagania
na ocen wy sz ni przewidywana.
Dodatkowe sprawdzenie osi gni edukacyjnych, o którym mowa w ust. 19 pkt 2,
przeprowadza si w formie okre lonej przez nauczyciela nie pó niej ni w ci gu trzech
dni od daty z enia wniosku.
W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wy szej ni
przewidywana wychowawca mo e:
1) podtrzyma przewidywan ocen – je li stwierdzi, e jest ona zgodna z kryteriami
oceniania zachowania;
2) ustali ocen wy sz ni przewidywana – je li stwierdzi, e przy jej ustalaniu nie
uwzgl dniono nale ycie kryteriów oceniania zachowania lub e ucze spe nia
kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wy szej ni
przewidywana.
Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wy szej ni przewidywana odpowiednio
nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej
przez wpis w Dzienniczku Ucznia, który ucze przedstawia rodzicom do podpisu.
Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zaj
edukacyjnych i roczne oceny
klasyfikacyjne zachowania nauczyciele wpisuj do dziennika lekcyjnego w terminie

14

ustalonym przez Dyrektora.
24. W przypadku, gdy po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucze
zostanie ukarany nagan Dyrektora za ra ce naruszenie norm etycznych lub zasad
wspó ycia spo ecznego, wychowawca klasy mo e ustali dla tego ucznia ni sz roczn
klasyfikacyjn ocen zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzw ocznie
informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

§18a
Na klasyfikacj ko cow sk adaj si :
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwy szej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych, których realizacja zako czy a
si odpowiednio w klasach programowo ni szych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwy szej.
Klasyfikacji ko cowej dokonuje si w klasie programowo najwy szej.
W przypadku uczniów posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego
wydane ze wzgl du na upo ledzenie umys owe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
klasyfikacji ródrocznej i rocznej dokonuje si z uwzgl dnieniem ustale zawartych w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w §24 ust. 1b.”
§19
W terminie 12 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne oraz
wychowawca klasy s obowi zani poinformowa ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, wpisuj c te
oceny do odpowiedniej rubryki w dzienniku lekcyjnym i w Dzienniczku Ucznia.
Na dwa dni przed ródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele maja obowi zek wystawi oceny ródroczne i roczne z
poszczególnych zaj edukacyjnych.
Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna mo e by zmieniona tylko w
wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 21a.
§20
ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj edukacyjnych ustalaj
nauczyciele prowadz cy poszczególne obowi zkowe zaj cia edukacyjne, a ródroczn i
roczn ocen klasyfikacyjn zachowania - wychowawca klasy po zasi gni ciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj edukacyjnych ustalaj
nauczyciele prowadz cy poszczególne dodatkowe zaj cia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zaj edukacyjnych nie ma wp ywu na promocj do klasy
programowo wy szej ani na uko czenie szko y.
Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyska z obowi zkowych, dodatkowych zaj edukacyjnych i religii redni ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania, otrzymuje promocj do
klasy programowo wy szej z wyró nieniem.
Ucze ko czy szko podstawow z wyró nieniem, je eli w wyniku klasyfikacji
ko cowej uzyska z obowi zkowych, dodatkowych zaj edukacyjnych i religii redni
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.
3.

§20a
Ucze klasy I-III szko y podstawowej otrzymuje w ka dym roku szkolnym promocj do
klasy programowo wy szej.
W wyj tkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osi gni ucznia w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna mo e postanowi
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szko y podstawowej na wniosek
wychowawcy oddzia u po zasi gni ciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po zasi gni ciu opinii
wychowawcy oddzia u.
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy
oddzia u albo na wniosek wychowawcy oddzia u i po uzyskaniu zgody rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia Rada Pedagogiczna mo e postanowi o promowaniu
ucznia klasy I i II szko y podstawowej do klasy programowo wy szej równie w ci gu
roku szkolnego, je eli poziom rozwoju i osi gni ucznia rokuje opanowanie w jednym
roku szkolnym tre ci nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej ucze otrzymuje promocj do klasy
programowo wy szej, je eli ze wszystkich obowi zkowych zaj edukacyjnych otrzyma
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
O promowaniu do klasy programowo wy szej ucznia posiadaj cego orzeczenie o
potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du upo ledzenie umys owe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzgl dniaj c ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
Ucze szko y podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego
i ma opó nienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który
uzyskuje ze wszystkich obowi zkowych zaj edukacyjnych oceny uznane za pozytywne
w ramach wewn trzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym tre ci nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, mo e by
promowany do klasy programowo wy szej równie w ci gu roku szkolnego.
§21
Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyska ocen niedostateczn z jednych albo dwóch obowi zkowych zaj edukacyjnych,
mo e zdawa egzamin poprawkowy z tych zaj .
Egzamin poprawkowy sk ada si z cz ci pisemnej oraz cz ci ustnej, z wyj tkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zaj
technicznych, informatyki, zaj
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim
form zada praktycznych.
Ucze , który nie otrzyma promocji do klasy programowo wy szej, powtarza klas .
Rada Pedagogiczna mo e podj uchwa o niepromowaniu do klasy programowo
wy szej lub nieuko czeniu szko y przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa
razy z rz du ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania.
(uchylony).
§21a
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szko y do dnia zako czenia
rocznych zaj dydaktyczno-wychowawczych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza si w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo ana przez Dyrektora Szko y. W sk ad
komisji wchodz :
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5.

6.

7.
8.
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3.

4.

1) Dyrektor Szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodnicz cy komisji;
2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne - jako egzaminuj cy;
3) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne – jako cz onek
komisji.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, mo e by zwolniony z udzia u w pracy
komisji na w asn pro
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szko y powo uje jako osob egzaminuj
innego
nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia edukacyjne, z tym e powo anie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast puje w porozumieniu z dyrektorem tej
szko y.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si protokó zawieraj cy:
1) sk ad komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan ocen .
Do protoko u do cza si pisemne prace ucznia i zwi
informacj o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokó stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.
Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szko y, nie pó niej ni do ko ca wrze nia.
Ucze , który nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wy szej i powtarza klas .
Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia szko y podstawowej, Rada Pedagogiczna
mo e jeden raz w ci gu danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo
wy szej ucznia, który nie zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj
edukacyjnych, pod warunkiem, e te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s zgodnie ze
szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wy szej
§22
Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zg osi zastrze enia do Dyrektora
Szko y, je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotycz cymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze enia mog by zg oszone w terminie do 7
dni po zako czeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotycz cymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szko y powo uje komisj , która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz
ustala roczn ocen klasyfikacyjn z danych zaj edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczn ocen
klasyfikacyjn zachowania w drodze g osowania zwyk wi kszo ci g osów, a w
przypadku równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego komisji.
Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza si nie pó niej ni w terminie
5 dni od dnia zg oszenia zastrze , o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu
uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
W sk ad komisji wchodz :
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych:
a) Dyrektor Szko y – jako przewodnicz cy komisji;
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b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szko y tego samego typu, prowadz cych
takie same zaj cia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Szko y – jako przewodnicz cy komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez Dyrektora Szko y nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne
w danej klasie;
d) przedstawiciel Samorz du Uczniowskiego;
e) przedstawiciel Rady Rodziców.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, mo e by zwolniony z udzia u w pracy
komisji na w asn pro
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku Dyrektor Szko y powo uje innego nauczyciela prowadz cego takie
same zaj cia edukacyjne, z tym e powo anie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
nast puje w porozumieniu z dyrektorem tej szko y
Ustalona przez komisj roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo e by ni sza od ustalonej wcze niej oceny.
Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna z wyj tkiem niedostatecznej rocznej ceny
klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych, która mo e by zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
Z przeprowadzonego egzaminu sporz dza si protokó zawieraj cy wszczególno ci:
sk ad komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzaj ce, wyniki sprawdzianu oraz
uzyskan ocen . Do protoko u do cza si pisemne prace ucznia i zwi
informacj o
ustnych odpowiedziach ucznia. Protokó stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.
W przypadku rocznej oceny zachowania protokó zawiera: sk ad komisji, termin
posiedzenia komisji, wynik g osowania, ustalon ocen zachowania wraz z
uzasadnieniem. Protokó stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.
Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szko y.
Przepisy ust. 1-8 stosuje si odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zaj edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym e termin do
zg oszenia zastrze
wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisj jest ostateczna.
§23
Ucze mo e nie by klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj edukacyjnych,
je eli brak jest podstaw do ustalenia ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecno ci ucznia na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej po ow czasu
przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania.
Ucze niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa
egzamin klasyfikacyjny.
Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno ci
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna mo e wyrazi
zgod na egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie ucze realizuj cy, na podstawie odr bnych
przepisów,
1) indywidualny tok nauki;
2) spe niaj cy obowi zek szkolny poza szko .
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie

18

obejmuje obowi zkowych zaj edukacyjnych: technika, zaj cia techniczne, plastyka,
muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zaj edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdaj cemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala
si oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zaj technicznych, informatyki,
zaj komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form zada
praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si nie pó niej ni w dniu poprzedzaj cym dzie
zako czenia rocznych zaj
dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza
nauczyciel danych zaj edukacyjnych w obecno ci wskazanego przez Dyrektora Szko y
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza
komisja powo ana przez Dyrektora Szko y, który zezwoli na spe nianie przez ucznia
obowi zku szkolnego poza szko . W sk ad komisji wchodz :
1) Dyrektor Szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodnicz cy komisji;
2) nauczyciele obowi zkowych zaj edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodnicz cy komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczb zaj edukacyjnych, z których ucze mo e
zdawa egzaminy w ci gu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si protokó zawieraj cy:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 sk ad komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania ( wiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protoko u do cza si pisemne prace ucznia i zwi
informacj o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokó stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.
15. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szko y.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowi zkowych lub dodatkowych zaj
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje si „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

1.
2.

3.

§23a
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych jest ostateczna, z zastrze eniem § 21.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych mo e by zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrze eniem § 21 i § 22.
Ustalona przez wychowawc klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrze eniem § 22.
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§23b
Kszta ceniem specjalnym obejmuje si
dzieci i m odzie
niepe nosprawne,
niedostosowane spo ecznie i zagro one niedostosowaniem spo ecznym, wymagaj ce
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kszta cenie to mo e by
prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szko ach ogólnodost pnych,
przedszkolach i szko ach lub oddzia ach integracyjnych, przedszkolach i szko ach lub
oddzia ach specjalnych i innych formach wychowania przedszkolnego.
1a. Indywidualnym obowi zkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub
indywidualnym nauczaniem obejmuje si dzieci i m odzie , których stan zdrowia
uniemo liwia lub znacznie utrudnia ucz szczanie do przedszkola lub szko y.
1b. Uczniowi obj temu kszta ceniem specjalnym dostosowuje si odpowiednio program
wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych ucznia. Dostosowanie
nast puje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego uwzgl dniaj cego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie
kszta cenia specjalnego.
2. W zale no ci o rodzaju niepe nosprawno ci, w tym stopnia upo ledzenia umys owego,
dzieciom i m odzie y, o których mowa w ust. 1, organizuje si kszta cenie i wychowanie,
które stosownie do potrzeb umo liwia nauk w dost pnym dla nich zakresie,
usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidacj i resocjalizacj oraz zapewnia
specjalistyczn pomoc i opiek .
2a. W przedszkolach i szko ach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach
wychowania przedszkolnego, a tak e w publicznych i niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mog by
tworzone zespo y wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania
psychoruchowego i spo ecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia
niepe nosprawno ci do podj cia nauki w szkole, prowadzonego bezpo rednio z
dzieckiem i jego rodzin .
1.

ROZDZIA 4
ORGANY SZKO Y
§24
Organami szko y s :
1) Dyrektor Szko y;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorz d Uczniowski.
§25
Dyrektor Szko y.
1. Szko kieruje Dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewn trz, prze onym
bowym wszystkich pracowników szko y, przewodnicz cym Rady Pedagogicznej.
Dyrektor sprawuje opiek nad dzie mi i m odzie ucz
si w szkole.
2. Dyrektor Szko y odpowiedzialny jest w szczególno ci za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szko y;
2) realizacj zada zgodnie z uchwa ami Rady Pedagogicznej, podj tymi w ramach jej
kompetencji stanowi cych, oraz zarz dzeniami organów nadzoruj cych szko ;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorz dnej i samodzielnej pracy uczniów;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zada i ich doskonaleniu
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

zawodowemu;
5) zapewnienie w miar mo liwo ci odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zada dydaktycznych i opieku czo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpiecze stwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj
organizowanych przez szko .
Dyrektor Szko y lub placówki w szczególno ci:
1) kieruje dzia alno ci szko y lub placówki i reprezentuje j na zewn trz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne dzia ania prozdrowotne;
4) realizuje uchwa y Rady Pedagogicznej podj te w ramach jej kompetencji
stanowi cych;
5) dysponuje rodkami okre lonymi w planie finansowym szko y zaopiniowanym
przez Rad Pedagogiczn i ponosi odpowiedzialno
za ich prawid owe
wykorzystanie, a tak e mo e organizowa administracyjn , finansow i
gospodarcz obs ug szko y lub placówki;
6) wykonuje zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom i
nauczycielom w czasie zaj organizowanych przez szko lub placówk ;
7) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych;
8) wspó dzia a ze szko ami wy szymi oraz zak adami kszta cenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych;
9) odpowiada za w ciw organizacj i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w
szkole;
10) stwarza warunki do dzia ania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzysze i
innych organizacji, w szczególno ci organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest dzia alno wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej szko y;
11) zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki dzia ania;
12) kontroluje spe nianie obowi zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7
wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó n.
zm.) oraz kontroluje spe nianie obowi zku szkolnego.
Dyrektor jest kierownikiem zak adu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce
nauczycieli i pracowników nie b cych nauczycielami. Dyrektor w szczególno ci
decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szko y;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych nauczycielom i innym
pracownikom szko y;
3) wyst powania z wnioskami, po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej, w
sprawach odznacze , nagród i innych wyró nie dla nauczycieli oraz pozosta ych
pracowników szko y.
Dyrektor Szko y w wykonywaniu swoich zada wspó pracuje z Rad Pedagogiczn ,
rodzicami i Samorz dem Uczniowskim.
W przypadku nieobecno ci Dyrektora Szko y lub placówki zast puje go inny nauczyciel
tej szko y wyznaczony przez organ prowadz cy.
Do zada Dyrektora nale y planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie
pracy szko y oraz zapewnienie skutecznego przep ywu informacji.
Dyrektor w szczególno ci zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zada dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych.
Dyrektor Szko y przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikaj ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
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informacje o dzia alno ci szko y.
10. Dyrektor Szko y we wspó pracy z innymi nauczycielami zajmuj cymi stanowiska
kierownicze w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluacj wewn trzn i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia
jako ci pracy szko y;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotycz cych
dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej oraz innej dzia alno ci
statutowej szko y;
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zada , w szczególno ci przez:
a) organizowanie szkole i narad;
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikaj cych ze sprawowanego
przez Dyrektora Szko y nadzoru pedagogicznego.
11. Dyrektor opracowuje na ka dy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który
przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 wrze nia roku szkolnego,
którego dotyczy plan.
12. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 11, zawiera w szczególno ci:
1) cele, przedmiot ewaluacji wewn trznej oraz jej harmonogram;
2) tematyk i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli
przepisów prawa dotycz cych dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i
opieku czej oraz innej dzia alno ci statutowej szko y;
3) tematyk szkole i narad dla nauczycieli.
13. Do dnia 31 sierpnia ka dego roku Dyrektor Szko y przedstawia Radzie Pedagogicznej
wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
14. Dyrektor Szko y podaje do publicznej wiadomo ci do dnia 15 czerwca, zestaw
podr czników, które b
obowi zywa od pocz tku nast pnego roku szkolnego.
15. Dyrektor Szko y podejmuje dzia ania organizacyjne umo liwiaj ce obrót u ywanymi
podr cznikami na terenie szko y.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§26
W szkole dzia a Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szko y w zakresie
realizacji jej statutowych zada dotycz cych kszta cenia, wychowania i opieki.
W sk ad Rady Pedagogicznej wchodz : Dyrektor Szko y i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog równie bra udzia , z
osem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodnicz cego za zgod lub na
wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze i innych organizacji,
w szczególno ci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia alno
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej,
wychowawczej i opieku czej szko y.
Przewodnicz cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szko y.
Zebrania Rady Pedagogicznej s organizowane przed rozpocz ciem roku szkolnego, w
ka dym okresie w zwi zku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zako czeniu
rocznych zaj dydaktyczno-wychowawczych oraz w miar bie cych potrzeb. Zebrania
mog by organizowane na wniosek organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny, z
inicjatywy Dyrektora Szko y, organu prowadz cego szko albo co najmniej 1/3
cz onków Rady Pedagogicznej.
Przewodnicz cy prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz onków o terminie i porz dku
zebrania zgodnie z regulaminem rady.
Dyrektor Szko y przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku
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7.

8.

szkolnym, ogólne wnioski wynikaj ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o dzia alno ci szko y.
Do kompetencji stanowi cych Rady Pedagogicznej nale y:
1) zatwierdzanie planów pracy szko y;
2) podejmowanie uchwa w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko y lub placówki;
5) wyra anie zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecno ci na zaj ciach;
6) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szko y podstawowej do klasy
programowo wy szej w ci gu roku szkolnego;
7) promowanie do klasy programowo wy szej ucznia szko y podstawowej, który nie
zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj edukacyjnych;
8) uchwalanie zmian w statucie szko y;
9) uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej dzia alno ci;
10) wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków przeprowadzania
sprawdzianu do potrzeb i mo liwo ci uczniów, o których mowa w § 37 ust. 1-4
rozporz dzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z
pó n. zm.);
11) delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do pracy w komisji konkursowej
wy aniaj cej kandydata na stanowisko Dyrektora Szko y;
12) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespo u rozpatruj cego odwo anie
nauczyciela od oceny pracy;
13) porozumienie z Rad Rodziców w sprawie programu wychowawczego i programu
profilaktyki.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno ci:
1) organizacj pracy szko y, w tym zw aszcza tygodniowy rozk ad zaj lekcyjnych i
pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szko y;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych
wyró nie ;
4) propozycje Dyrektora Szko y w sprawach przydzia u nauczycielom sta ych prac i
zaj w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p atnych zaj
dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych;
5) powierzenie stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwo ywanie z tych
stanowisk;
6) dopuszczenie do u ytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu
wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;
7) ustalenie oceny pracy Dyrektora Szko y;
8) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zaj dydaktyczno-wychowawczych;
9) propozycje zaj wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
10) zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki;
11) wprowadzenie dodatkowych zaj edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
12) wniosek o wydanie przez Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczn
lub
specjalistyczn opinii dotycz cej specyficznych trudno ci w uczeniu si ;
13) przyst pienia ucznia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych, je eli

23

wcze niej by obj ty pomoc psychologiczno-pedagogiczn w szkole ze wzgl du
na trudno ci adaptacyjne zwi zane z wcze niejszym kszta ceniem za granic ,
zaburzenia komunikacji j zykowej lub sytuacj dramatyczn lub traumatyczn ;
14) kandydatów na cz onków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
9. Dyrektor Szko y wstrzymuje wykonanie uchwa , o których mowa w ust. 7
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwa y Dyrektor
niezw ocznie zawiadamia organ prowadz cy szko oraz organ sprawuj cy nadzór
pedagogiczny. Organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny uchyla uchwa w razie
stwierdzenia jej niezgodno ci z przepisami prawa po zasi gni ciu opinii organu
prowadz cego szko . Rozstrzygni cie organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.
10. (uchylony).
11. Rada Pedagogiczna mo e wyst pi z wnioskiem w szczególno ci:
1) o odwo anie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska
kierowniczego w szkole;
2) wprowadzenie lub zniesienie obowi zku noszenia przez uczniów na terenie szko y
jednolitego stroju.
12. (uchylony).
13. Uchwa y Rady Pedagogicznej s podejmowane zwyk wi kszo ci g osów w obecno ci
co najmniej po owy jej cz onków.
14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia alno ci normuj cy w szczególno ci
nast puj ce zagadnienia:
1) sposób przygotowywania, zwo ywania, prowadzenia i dokumentowania zebra
Rady Pedagogicznej;
2) wewn trzn organizacj Rady Pedagogicznej;
3) kompetencje przewodnicz cego Rady Pedagogicznej;
4) zadania cz onków Rady;
5) zasady dokumentowania uchwa .
15. Osoby bior ce udzia w zebraniu Rady Pedagogicznej s obowi zane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mog narusza dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a tak e nauczycieli i innych pracowników szko y lub
placówki.
16. (uchylony).
17. (uchylony).
18. (uchylony).
19. (uchylony).
20. (uchylony).

1.
2.
3.
4.
5.

§27
W szkole dzia a Rada Rodziców, która reprezentuje ogó rodziców uczniów.
W sk ad Rady Rodziców wchodz po jednym przedstawicielu Rad Oddzia owych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddzia u.
W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza si na pierwszym zebraniu rodziców w ka dym roku szkolnym.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, w którym okre la w
szczególno ci:
1) wewn trzn struktur i tryb pracy Rady;
2) szczegó owy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddzia owych oraz do Rady
Rodziców szko y;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
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6.

7.

8.

9.

1.
2.
2a.
2b.

3.

4.

5.

Rada Rodziców mo e wyst powa do Dyrektora i innych organów szko y, organu
prowadz cego szko lub placówk oraz organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny z
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko y.
Do kompetencji Rady Rodziców, nale y:
1) uchwalanie w porozumieniu z Rad Pedagogiczn :
a) programu wychowawczego szko y obejmuj cego wszystkie tre ci i dzia ania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego rodowiska, obejmuj cego wszystkie tre ci i dzia ania o
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2) (uchylony);
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ci kszta cenia lub
wychowania szko y, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie o wiaty;
4) opiniowanie projektu planu finansowego sk adanego przez Dyrektora Szko y.
Je eli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpocz cia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Rad Pedagogiczn w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1
lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szko y w uzgodnieniu z organem sprawuj cym
nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szko y obowi zuje do czasu
uchwalenia programu przez Rad Rodziców w porozumieniu z Rad Pedagogiczn .
W celu wspierania dzia alno ci statutowej szko y lub placówki Rada Rodziców mo e
gromadzi fundusze z dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych róde . Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców okre la regulamin, o którym mowa w ust. 5.
§28
Samorz d Uczniowski tworz wszyscy uczniowie szko y.
Zasady wybierania i dzia ania organów Samorz du okre la regulamin uchwalony przez
ogó uczniów, w g osowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Regulamin Samorz du nie mo e by sprzeczny ze Statutem Szko y.
Samorz d Uczniowski mo e przedstawi Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko y, a wszczególno ci tych, które dotycz
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania sie z programem nauczania, z jego tre ci , celem i
stawianymi wymogami;
2) prawo do jawnej umotywowanej oceny postepów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji ycia szkolnego umo liwiaj cego zachowanie w ciwej
proporcji mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liw ci rozwijania i zaspokajania
asnych zaintetresowa ;
4) prawo do wydawania i redagowania gazety szkolnej;
5) prawo do organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz
rozrywkowej, zgodnie z w asnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi,
ale w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pe ni cego rol opiekuna Samorz du.
W celu wymiany informacji i wspóldzia ania z innymi organami szko y Samorz d
Uczniowski zaprasza na swoje zebrania plenarne oraz na swoje posiedzenia
regulaminowe Dyrektora Szko y oraz kierownictwo pozosta ych organów szko y.
Samorz d Uczniowski, poprzez ró ne formy swego dzia ania, zapewnia realizacj
uprawnie ustawowych i statutowych spo eczno ci uczniowskich okre lonych w
regulaminie dzia ania Samorz du Uczniowskiego.
W przypadku nierespektowania tych uprawnie przez Dyrektora lub podleg ych mu
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pracowników, a tak e przez Rad Pedagogiczn i Rad Rodziców, przewodnicz cy
Samorz du Uczniowskiego mo e z
pisemne za alenie za po rednictwem
nauczyciela opiekuna do Dyrektora Szko y lub kierownictwa pozosta ych organów
szko y oraz ma prawo oczekiwa wyczerpuj cej odpowiedzi.
ROZDZIA 5
ORGANIZACJA SZKO Y
§29
Terminy rozpoczynania i ko czenia zaj
dydaktyczno-wychowawczych, przerw
wi tecznych oraz ferii zimowych okre laj przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

§30
Szczególn organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre la
arkusz organizacji szko y opracowany przez Dyrektora Szko y, najpó niej do 30 kwietnia
ka dego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szko y. Arkusz
organizacyjny szko y zatwierdza organ prowadz cy szko .
W arkuszu organizacji szko y zamieszcza si w szczególno ci: liczb pracowników
szko y cznie z liczb stanowisk kierowniczych, ogóln liczb godzin przedmiotów
nadobowi zkowych, w tym kó zainteresowa i innych zaj
pozalekcyjnych
finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ prowadz cy szko , oraz liczb
nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego przyst puj cych do post powa
kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz
organizacyjny, oraz wskazane s terminy z enia przez nauczycieli wniosków o podj cie
tych post powa .
§31
Podstawow jednostk szko y jest oddzia .
W klasach IV–VI szko y podstawowej podzia na grupy jest obowi zkowy:
1) na obowi zkowych zaj ciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki w
oddzia ach licz cych wi cej ni 24 uczniów; zaj cia mog by prowadzone w
grupie oddzia owej lub mi dzyoddzia owej licz cej nie wi cej ni 24 uczniów;
liczba uczniów w grupie nie mo e przekracza liczby stanowisk komputerowych w
pracowni komputerowej;
2) na obowi zkowych zaj ciach edukacyjnych z j zyków obcych w oddzia ach
licz cych wi cej ni 24 uczniów; zaj cia mog by prowadzone w grupie
oddzia owej, mi dzyoddzia owej lub mi dzyklasowej licz cej nie wi cej ni 24
uczniów; przy podziale na grupy nale y uwzgl dni stopie zaawansowania
znajomo ci j zyka obcego;
3) na nie wi cej ni po owie godzin obowi zkowych zaj edukacyjnych z zakresu
kszta cenia ogólnego, dla których z tre ci programu nauczania wynika konieczno
prowadzenia wicze , w tym laboratoryjnych – w oddzia ach licz cych wi cej ni
30 uczniów;
4) na obowi zkowych zaj ciach wychowania fizycznego; zaj cia mog by
prowadzone w grupie oddzia owej, mi dzyoddzia owej lub mi dzyklasowej, a
tak e w grupie mi dzyszkolnej, licz cej nie wi cej ni 26 uczniów.
W przypadku oddzia ów licz cych odpowiednio nie wi cej ni 24 uczniów lub nie wi cej
ni 30 uczniów na zaj ciach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, podzia u na grupy mo na
dokonywa za zgod organu prowadz cego szko .
W klasach IV–VI szko y podstawowej zaj cia wychowania fizycznego, w zale no ci od
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realizowanej formy tych zaj , mog by prowadzone cznie albo oddzielnie dla
dziewcz t i ch opców.
4a. W przypadku szczególnie trudnych warunków demograficznych dopuszcza si
organizacj nauczania w klasach czonych.
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si
prowadzenie zaj edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj c ogólny
tygodniowy czas zaj ustalony w tgodniowym rozk adzie zaj .
6. Czas trwania poszczególnych zaj edukacyjnych w klasach I-III szko y podstawowej
ustala nauczyciel prowadz cy te zaj cia, zachowuj c ogólny tygodniowy czas zaj
ustalony w tygodniowym rozk adzie zaj .
7. W szkole jest prowadzony oddzia przedszkolny:
1) rekrutacja do oddzia u przedszkolnego odbywa si na zasadzie powszechnej
dost pno ci, z zastrze eniem punktu 2;
2) w pierwszej kolejno ci przyjmowane s do oddzia u przedszkolnego dzieci
zobowi zane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
3) podstaw zg oszenia dziecka do oddzia u przedszkolnego w danym roku szkolnym
jest z enie przez rodziców (prawnych opiekunów) w Szkole Podstawowej w
Borze w terminie od 1 marca do 30 kwietnia danego roku wype nionej karty
rekrutacyjnej dziecka do oddzia u przedszkolnego, której wzór jest dost pny w
szkole i na stronie internetowej Szko y Podstawowej w Borze. W karcie
rekrutacyjnej dziecka do oddzia u przedszkolnego podaje si nast puj ce dane:
imi i nazwisko dziecka, numer PESEL, imiona i nazwiska rodziców, adres
zamieszkania, adres zameldowania, numery telefonów;
4) kart rekrutacyjn dziecka do oddzia u przedszkolnego wype niaj i podpisuj
rodzice (prawni opiekunowie).
8. Cele oddzia u przedszkolnego:
1) celem oddzia u przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
obj tych wychowaniem przedszkolnym tak e niepe nosprawnych tak, aby
przygotowa je do podj cia edukacji w szkole podstawowej;
2) praca wychowawczo-dydaktyczna i opieku cza prowadzona jest na podstawie
programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego przez Dyrektora Szko y do
ytku w oddziale przedszkolnym zaproponowanego przez nauczyciela
wychowania przedszkolnego, po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej;
3) godzina zaj w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut, a czas trwania zaj
dydaktyczno-wychowawczych z dzie mi powinien by dostosowany do
mo liwo ci rozwojowych dzieci i wynosi oko o 30 minut z dzie mi 5-6 lat.
9. Zadania oddzia u przedszkolnego obejmuj w szczególno ci:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie oraz kszta towanie czynno ci
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu warto ci, w tym wychowywanie dzieci tak, eby lepiej
orientowa y si w tym, co jest dobre, a co z e;
3) kszta towanie u dzieci odporno ci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak e do agodnego
znoszenia stresów i pora ek;
4) rozwijanie umiej tno ci spo ecznych dzieci;
5) stwarzanie warunków sprzyjaj cych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zró nicowanych mo liwo ciach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawno fizyczn ;
7) budowanie dzieci cej wiedzy o wiecie spo ecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiej tno ci prezentowania przemy le w sposób zrozumia y dla

27

innych;
8) wprowadzenie dzieci w wiat warto ci estetycznych i rozwijanie umiej tno ci
wypowiadania si poprzez muzyk , ma e formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kszta towanie u dzieci poczucia przynale no ci spo ecznej (do rodziny, grupy
rówie niczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawo ci, aktywno ci i samodzielno ci, a tak e kszta towanie tych wiadomo ci i
umiej tno ci, które s wa ne w edukacji szkolnej;
11) kszta towanie umiej tno ci spo ecznych dzieci: porozumiewanie si z doros ymi i
dzie mi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
12) kszta towanie czynno ci samoobs ugowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych;
13) wdra anie dzieci do utrzymywaniu adu i porz dku;
14) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
15) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno ci intelektualnych, które stosuj w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
16) wychowanie zdrowotne i kszta towanie sprawno ci fizycznej dzieci;
17) wdra anie dzieci do dba ci o bezpiecze stwo w asne oraz innych;
18) rozwijanie w dzieciach zainteresowania sztuk z udzia em aktora, plastyczn i
muzyczn ;
19) wspomaganie rozwoju umys owego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowa technicznych;
20) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagro ;
21) wychowanie dla poszanowania ro lin i zwierz t;
22) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj matematyczn ;
23) kszta towanie gotowo ci do nauki czytania i pisania;
24) edukacja ekologiczna;
25) umo liwianie wychowankom nale cym do mniejszo ci narodowych i etnicznych
oraz spo eczno ci pos uguj cej si j zykiem regionalnym, o których mowa w
ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo ciach narodowych i etnicznych oraz o
zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), podtrzymywania i
rozwijania poczucia to samo ci narodowej, etnicznej i j zykowej;
26) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
27) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzgl dnieniem dzieci
niepe nosprawnych rodzicom i nauczycielom poprzez wspieranie ich w
rozwi zywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
umiej tno ci wychowawczych w celu zwi kszania efektywno ci pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków;
28) zapewnienie wychowankom mo liwo ci udzia u w dodatkowych zaj ciach
umuzykalniaj cych, nauki j zyka obcego, nauki religii;
29) organizowanie krajoznawstwa i turystyki;
30) organizowanie opieki nad dzie mi niepe nosprawnymi.
10. Zadania oddzia u przedszkolnego i sposób ich realizacji uwzgl dnia koncepcja pracy
szko y i miesi czne plany pracy.
11. Oddzia przedszkolny realizuje zadania w szczególno ci poprzez:
1) organizowanie zabaw umo liwiaj cych dzieciom swobodn zabaw , przy
niewielkim udziale nauczyciela;
2) prowadzenie zaj
rozwijaj cych sprawno
fizyczn dzieci m.in. poprzez
organizowanie dzieciom spacerów, gier i zabaw ruchowych, zaj sportowych,
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12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

obserwacji przyrodniczych, prac porz dkowych i ogrodniczych na wolnym
powietrzu, w tym w ogrodzie przedszkolnym, na boisku;
3) organizowanie zaj dydaktycznych zgodnie z wybranym programem wychowania
przedszkolnego;
4) organizowanie wyj na przedstawienia, koncerty, festyny, spektakle;
5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj cych na celu poznanie mo liwo ci i
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
6) indywidualn prac z dzieckiem;
7) zach canie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
8) wspó prac z rodzicami, w tym systematycznie informowanie rodziców o
zadaniach wychowawczych i kszta cych realizowanych w oddziale
przedszkolnym;
9) organizowanie zaj dodatkowych;
10) organizowanie krajoznawstwa i turystyki w sposób zgodny z odr bnymi
przepisami;
11) podejmowanie dzia
umo liwiaj cych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
to samo ci narodowej, etnicznej i j zykowej zgodnie z odr bnymi przepisami;
12) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole oraz
bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zaj ciach organizowanych
przez Szko Podstawow w Borze;
13) organizowanie dodatkowych zaj nauki religii, na yczenie rodziców, w sposób
zgodny z odr bnymi przepisami;
14) organizowanie dodatkowych zaj umuzykalniaj cych, nauki j zyka obcego i
innych zaj dodatkowych.
W oddziale przedszkolnym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna
wychowankom, ich rodzicom i nauczycielom.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym udzielaj
wychowankom nauczyciele oraz specjali ci wykonuj cy w Szkole Podstawowej w Borze
zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we wspó pracy z:
1) rodzicami;
2) Poradniami
Psychologiczno-Pedagogicznymi,
w
tym
poradniami
specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szko ami i placówkami;
5) organizacjami pozarz dowymi oraz innymi instytucjami dzia aj cymi na rzecz
rodziny, dzieci i m odzie y.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest udzielana z
inicjatywy:
1) wychowanka;
2) rodziców wychowanka;
3) nauczyciela lub specjalisty, prowadz cego zaj cia z wychowankiem;
4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela si w formie:
1) zaj specjalistycznych;
2) porad i konsultacji.
Godzina zaj specjalistycznych trwa 60 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si prowadzenie zaj specjalistycznych w
czasie krótszym ni 60 minut, zachowuj c ustalony dla wychowanka czny czas tych
zaj .
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19. Zaj cia specjalistyczne prowadz nauczyciele i specjali ci posiadaj cy kwalifikacje
odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zaj .
20. Porady i konsultacje dla wychowanków prowadz nauczyciele i specjali ci.
21. Rodzicom wychowanków i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela
si w formie m.in.:
1) porad;
2) konsultacji;
3) warsztatów;
4) szkole .
22. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców wychowanków i nauczycieli
prowadz nauczyciele i specjali ci.
23. W oddziale przedszkolnym prowadzone s nast puj ce dzia ania psychologicznopedagogiczne:
1) maj ce na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz mo liwo ci psychofizycznych wychowanków, w tym szczególnie
uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;
2) obserwacja pedagogiczna zako czona analiz i ocen gotowo ci dziecka do
podj cia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
3) maj ce na celu rozpoznanie zainteresowa i uzdolnie wychowanków, w tym
szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia zwi zanego z rozwijaniem
zainteresowa i uzdolnie wychowanków;
4) badania i dzia ania diagnostyczne dotycz ce poszczególnych uczniów, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
mo liwo ci psychofizycznych, a tak e wspieranie mocnych stron uczniów;
5) minimalizowanie skutków zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz realizacja ró nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
rodowisku przedszkolnym i poza nim dla poszczególnych wychowanków;
6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
7) prowadzenie bada wst pnych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków, w tym
mowy g nej i pisma;
8) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie
pomocy logopedycznej poszczególnym wychowankom z trudno ciami w uczeniu
si , we wspó pracy z nauczycielami prowadz cymi zaj cia z wychowankiem;
9) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w
zale no ci od rozpoznanych potrzeb;
10) podejmowanie dzia
profilaktycznych zapobiegaj cych powstawaniu zaburze
komunikacji j zykowej, w tym wspó praca z najbli szym rodowiskiem ucznia.
24. W przypadku stwierdzenia, e wychowanek ze wzgl du na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne wymaga obj cia pomoc psychologiczno-pedagogiczn , nauczyciel lub
specjalista informuje o tym niezw ocznie Dyrektora Szko y.
25. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wychowankowi jest zadaniem zespo u sk adaj cego si z nauczycieli oraz specjalistów,
prowadz cych zaj cia z wychowankiem. Zespó powo uje Dyrektor Szko y.
26. Szko a zapewnia dzieciom sta opiek pedagogiczn w czasie zaj w oddziale
przedszkolnym oraz poza szko , zapewnia si dzieciom pe ne poczucie bezpiecze stwa
zarówno pod wzgl dem fizycznym i psychicznym.
27. Nauczyciel odpowiada za ycie, zdrowie i bezpiecze stwo powierzonych jego opiece
dzieci.
28. Rodzice dzieci przyprowadzaj i odbieraj dzieci z oddzia u przedszkolnego i s
odpowiedzialni za ich bezpiecze stwo w drodze do szko y i z szko y do domu.
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29. Dopuszcza si mo liwo
odbierania dziecka przez osob doros , zdoln do
podejmowania czynno ci prawnych, lub przez rodze stwo w wieku powy ej 10 lat,
upowa nionych na pi mie przez rodziców.
30. Rodzice dzieci s zobowi zani do punktualnego przyprowadzenia i odbierania dzieci w
ustalonym miejscu i czasie.
31. W przypadku nieodebrania dziecka ze szko y, nauczyciel zapewnia dziecku opiek .
32. Rodzice zobowi zani s do wypisania z pocz tkiem nowego roku szkolnego
wiadczenia o sposobie i warunkach odbioru dziecka z oddzia u przedszkolnego oraz
uaktualnienia go w razie potrzeby.
33. Dla zachowania pe nego bezpiecze stwa nauczyciel jest zobowi zany do
wylegitymowania osoby zg oszonej do odbioru dziecka, je li jej nie zna.
34. W oddziale przedszkolnym organizuje si nauk religii na yczenie rodziców, wyra on
na pi mie.
35. Szko a wspó pracuje ze specjalistami
wiadcz cymi pomoc psychologicznopedagogiczn , w tym:
1) sporz dza opini o dziecku kierowanym na badania;
2) kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne, realizuje
orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej.
§32
Organizacj sta ych obowi zkowych i nadobowi zkowych zaj
dydaktycznych i
wychowawczych okre la tygodniowy rozk ad zaj , ustalony przez Dyrektora Szko y na
podstawie zatwierdzonego przez organ prowadz cy arkusza organizacyjnego z
uwzgl dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

1.

2.
3.

§33
Zaj cia nadobowi zkowe mog by prowadzone poza systemem lekcyjno-klasowym w
grupach oddzia owych, mi dzyoddzia owych i mi dzyszkolnych, a tak e podczas
wycieczek i wyjazdów.
Godzina zaj nadobowi zkowych wynosi 45 minut.
Zaj cia nadobowi zkowe organizowane sa w ramach posiadanych rodków.

§34
Szko a mo e przyjmowa s uchaczy zak adów kszta cenia nauczycieli oraz studentów szkó
wy szych, kszta cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomi dzy Dyrektorem Szko y a zak adem kszta cenia nauczycieli
lub szko wy sz .

1.

2.

3.
4.

§35
Biblioteka szkolna jest pracowni szkoln s
do realizacji potrzeb i zainteresowa
uczniów, zada dydaktyczno-wychowawczych szko y, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej w ród rodziców oraz w miar
mo liwo ci wiedzy o regionie.
Biblioteka znajduje sie w budynku szko y, w pomieszczeniu umo liwiaj cym
gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów na miejscu i
wypo yczanie ich poza bibliotek , prowadzenie przysposobienia czytelniczoinformacyjnego.
Bibliotek prowadzi nauczyciel posiadaj cy odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia
biblioteki.
Czas pracy biblioteki ustala sie corocznie przy uwzglednieniu mo liwo ci dost pu do jej
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5.

zbiorów podczas zaj lekcyjnych i po ich zako czeniu.
Zadania nauczyciela - bibliotekarza w zakresie podnoszenia poziomu czytelnictwa:
1) osi ganie jak najwy szego wska nika czytelnictwa;
2) analiza czytelnictwa i przek adanie z niej sprawozdania Radzie Pedagogicznej raz
w ci gu roku szkolnego;
3) gromadzenie, opracowanie oraz konserwacja zbiorów:
a) w miar posiadanych rodków finansowych zakup nowych ksi ek;
b) prowadzenie ksiegi inwentarzowej ksi gozbioru bibliotecznego;
c) przy udziale uczniów konserwacja ksi ek bibliotecznych;
4) opracowanie i realizacja programu przysposobienia czytelniczego w szkole;
5) troska o lokal i przestrzeganie przepisów bhp.
6. Nauczyciel-bibilotekarz odpowiada przed Dyrektorem Szko y za wykonanie
powierzonych zada oraz materialnie za powierzony opiece ksi gozbiór biblioteczny.

§36
Dla realizacji celów statutowych szko a posiada:
1) pomieszcenia klasowe z niezb dnym wyposa eniem;
2) bibliotek ;
3) plac szkolny;
4) pomieszczenia administarcyjno-gospodarcze.

ROZDZIA 6
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO Y

1.
2.

1.

2.

3.

§37
W szkole zatrudnia si nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników
obs ugi.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1
okre laj odr bne przepisy.
§38
Zakres zada nauczycieli oraz innych pracowników szko y. Nauczyciel obowi zany jest:
1) rzetelnie realizowa zadania zwi zane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szko y: dydaktyczn , wychowawcz i opieku cz , w tym
zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom w czasie zaj
organizowanych przez szko ;
2) wspiera ka dego ucznia w jego rozwoju;
3) d
do pe ni w asnego rozwoju osobowego;
4) kszta ci i wychowywa m odzie w umi owaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno ci sumienia i szacunku
dla ka dego cz owieka;
5) dba o kszta towanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide
demokracji, pokoju i przyja ni mi dzy lud mi ró nych narodów, ras i
wiatopogl dów;
6) uczestniczy w przeprowadzaniu sprawdzianu.
Nauczyciele prowadz cy zaj cia w danym oddziale tworz zespó , którego zadaniem jest
w szczególno ci ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddzia u oraz jego
modyfikowanie w miar potrzeb.
Dyrektor Szko y mo e tworzy zespo y wychowawcze, zespo y przedmiotowe lub inne
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3a.

3b.

3c.

3d.

3e.

3f.
3g.

3h.
4.

zespo y problemowo-zadaniowe. Prac zespo u kieruje przewodnicz cy powo ywany
przez Dyrektora Szko y na wniosek zespo u.
Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
w szkole jest zadaniem zespo u sk adaj cego si z nauczycieli, wychowawców oraz
specjalistów, prowadz cych zaj cia z uczniem, zwanego dalej „zespo em”.
Zespó tworzy Dyrektor Szko y:
1) dla ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowi zkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opini
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej —
niezw ocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;
2) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 —
niezw ocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawc lub specjalist
informacji o potrzebie obj cia ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczn .
Do zada zespo u nale y:
1) ustalenie zakresu, w którym ucze wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej
z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo liwo ci
psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
2) okre lenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, z uwzgl dnieniem indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych ucznia, a w
przypadku ucznia posiadaj cego orzeczenie lub opini tak e z uwzgl dnieniem
zalece zawartych w tym orzeczeniu lub opinii.
O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy
pomocy b
realizowane, Dyrektor Szko y niezw ocznie informuje na pi mie rodziców
ucznia.
Zespó dokonuje oceny efektywno ci pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi, w tym efektywno ci realizowanych zaj , dotycz cej:
1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej — po zako czeniu jej
udzielania;
2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym —
przed opracowaniem arkusza organizacji szko y na kolejny rok szkolny.
Zespó podejmuje dzia ania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
Spotkania zespo u odbywaj si w miar potrzeb:
1) spotkania zespo u zwo uje osoba koordynuj ca prac zespo u;
2) rodzice ucznia mog uczestniczy w spotkaniach zespo u;
3) w spotkaniach zespo u mog tak e uczestniczy :
a) na wniosek Dyrektora Szko y — przedstawiciel poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
b) na wniosek rodzica ucznia — inne osoby, w szczególno ci lekarz, psycholog,
pedagog, logopeda lub inny specjalista.
Osoby bior ce udzia w spotkaniu zespo u s obowi zane do nieujawniania spraw
poruszanych na spotkaniu zespo u.
Zadania, obowi zki i odpowiedzialno nauczyciela:
1) nauczyciel odpowiada za zdrowie, ycie i bezpiecze stwo uczniów powierzonych
jego opiece, zarówno w czasie ich pobytu w szkole jak i w trakcie zaj
pozaszkolnych;
2) nauczyciel, maj c na uwadze osobowy rozwój ucznia, wspó dzia a z innymi
ucz cymi na rzecz tworzenia w wiadomo ci uczniów zintegrowanego systemu
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5.

6.

wiedzy, umiej tno ci i postaw;
3) nauczyciel odpowiada za prawid owa realizacj procesu dydaktycznego.
4) nauczyciel ma prawo wyboru podr cznika spo ród podr czników dopuszczonych
do u ytku szkolnego;
4a) nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szko y program wychowania przedszkolnego
lub program nauczania;
5) nauczyciel opracowuje przedmiotowe wymagania edukacyjne oraz wypracowuje
zasady oceniania i sprawdzania wiadomo ci i umiej tno ci u uczniów.
6) nauczyciel bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich
uczniów zgodnie z wewn trzszkolnymi zasadami oceniania;
7) nauczyciel pomaga uczniom w przezwyci aniu trudno ci i niepowodze
szkolnych, realizuj c w szczególno ci zapisy programu profilaktycznego szko y;
8) nauczyciel ma obowi zek przekaza zainteresowanym rodzicom (prawnym
opiekunom) pe ne informacje o post pach danego ucznia w procesie
dydaktycznym;
9) nauczyciel ma obowi zek stale doskonali swój warsztat pracy w zakresie
kompetencji metodycznych, specjalistycznych i pedagogiczno-psychologicznych;
10) nauczyciel ma obowi zek aktywnie uczestniczy w yciu szko y i realizowa jej
plan pracy, program wychowawczy i profilaktyczny;
11) nauczyciel ma obowi zek aktywnie pe ni dy ur w czasie przerw szkolnych
zgodnie z ustalonym harmonogramem, zwracaj c szczególn uwag na
nieprawid owe i niebezpieczne zachowania uczniów;
12) nauczyciel ma obowi zek rzetelnie i terminowo prowadzi dokumentacj szkoln .
13) nauczyciel odpowiedzialnie realizuje powierzone mu przez Dyrektora czynno ci
jak i czynno ci dobrowolnie przyj te;
14) jako cz onek Rady Pedagogicznej nauczyciel na obowi zek uczestniczy we
wszystkich jej posiedzeniach, posiadaj c prawo wypowiadania si na ka dy
poruszany na konferencji temat;
15) nauczyciel jest zobowi zany do przestrzegania zapisów statutu szko y,
wewn trznych regulaminów, uchwa Rady Pedagogicznej, zarz dze Dyrektora
Szko y;
16) nauczyciel odpowiada za powierzone mu mienie szkolne, w tym za jego
zniszczenie, gdy nast pi z powodu nieporz dku, braku w ciwego nadzoru,
ytkowania i zabezpieczenia.
Uprawnienia nauczyciela:
1) nauczyciel decyduje o wyborze programu nauczania;
2) nauczyciel decyduje o doborze metod nauczania, podr czników i pomocy
dydaktycznych w prowadzonych przez siebie zaj ciach edukacyjnych;
3) nauczyciel ustala oceny bie ce i klasyfikacyjne w prowadzonych przez siebie
klasach na w asnych zaj ciach edukacyjnych;
4) nauczyciel ma prawo wypowiada si w sprawie zachowania uczniów w klasach, w
których uczy, wpisuj c odpowiednie uwagi do karty obserwacji;
5) nauczyciel ma prawo wnioskowa w sprawach nagród i kar dla uczniów do
ciwego wychowawcy lub Syrektora Szko y;
6) nauczyciel ma prawo odmówi wykonania zaleconego przez Dyrektora zadania,
je eli wykracza ono poza obowi zki wynikaj ce ze statutu szko y i innych
dokumentów prawnych i jest ono sprzeczne z jego wiatopogl dem lub narusza w
jakikolwiek sposób dobro ucznia.
W celu realizacji dzia alno ci pozapedagogicznej w szkole zatrudnia si pracowników
administracyjnych i pracowników obs ugi:
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1) podlegaj oni przepisom Kodeksu Pracy i innym zarz dzeniom dla tej grupy
pracowniczej;
2) nadzór, koordynacj i kontrol nad ich dzia alno ci sprawuje Dyrektor Szko y;
3) do ich zada nale y:
a) obs uga porz dkowa i gospodarcza szko y;
b) realizacja ustalonych z Dyrektorem zada remontowych i konserwacyjnych;
c) troska o bezpiecze stwo dzieci poprzez sprawn organizacj pracy,
przestrzeganie przepisów i zasad bhp;
d) rzetelne wykonywanie powierzonych obowi zków;
e) przestrzeganie regulaminów i ustalonego w szkole porz dku;
f) poszanowanie mienia szkolnego;
g) przestrzeganie zasad wspó ycia spo ecznego;
h) przestrzeganie tajemnicy s bowej.
4) za szkody wynik e z niew ciwego i niestarannego wykonywania obowi zków
pracownik ponosi odpowiedzialno materialn ;
5) wykaz zada dla poszczególnych pracowników obs ugi zawarty jest w zakresach
czynno ci.

1.
2.

3.

1.

2.

§39
Dyrektor Szko y powierza oddzia szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli ucz cych w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawc ”.
Zapewnienia ci
ci pracy wychowawczej i jej skuteczno ci wychowawca prowadzi
swój oddzia w klasach I-III i IV-VI. W razie trudno ci kadrowych dopuszcza si
mo liwo odst pienia od wy ej wymienionej zasady.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach Dyrektor Szko y mo e zmieni nauczyciela
wykonuj cego obowi zki wychowawcy.
§40
Nauczyciel wychowawca w ramach zaj :
1) proponuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególno ci:
a) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do ycia w zespole,
rodzinie, spo ecze stwie;
b) rozwi zuje aktualne konflikty w zespole, a tak e mi dzy wychowankiem a
spo eczno ci w szkole;
c) przy pomocy atrakcyjnych rodków lub projektów przekszta ca oddzia w
grup samowychowania i samorz dno ci.
2) wspó dzia a z nauczycielami ucz cymi w klasie, koordynuje ich dzia ania
wychowawcze, organizuje indywidualn opiek nad uczniami sprawiaj cymi
trudno ci;
3) ci le wspó pracuje z rodzicami wychowanków, klasow Rad Rodziców,
informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kszta cenia i wychowania,
cza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasowe;
4) wspó dzia a z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn i nauczycielami - doradcami
metodycznymi;
5) prawid owo prowadzi dokumentacj oddzia u i ka dego ucznia (dziennik, arkusze
ocen, wiadectwa szkolne).
Nauczyciel – wychowawca w zakresie uprawnie :
1) wspó decyduje z samorz dem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie
dzia wychowawczych na rok szkolny;
2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w
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3.

swej pracy wychowawczej od Dyrektora Szko y, nauczycieli-metodyków oraz
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
3) ustala ocen zachowania swoim wychowankom;
4) ma prawo uzgodni z samorz dem klasowym w asne formy nagradzania i
motywowania wychowanków;
5) ma prawo wnioskowa do Dyrektora Szko y o rozwi zanie problemów
zdrowotnych, psychospo ecznych i materialnych swych wychowanków.
Nauczyciel - wychowawca odpowiada:
1) za realizacj zada okre lonych w §38, a oprócz tego:
2)
bowo przed Dyrektorem Szko y za osi ganie celów wychowania w swojej
klasie;
3) za integrowanie wysi ków nauczycieli i rodziców wokó
programu
wychowawczego klasy i szko y;
4) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków b dacych w
trudnej sytuacji szkolnej lub spo eczno-wychowawczej;
5) za prawid owo dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.
ROZDZIA 7
UCZNIOWIE SZKO Y

§41
Szko a prowadzi rekrutacj uczniów w oparciu o zasad powszechnej dost pno ci. Tryb
przyjmowania uczniów do szko y okre laj odr bne przepisy.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

§42
Do oddzia u przedszkolnego przy szkole podstawowej przyjmowane s dzieci, które w
danym roku kalendarzowym ko cz 5 lat oraz w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014
dzieci, które uko czy y 6 lat i nie rozpocz y realizacji obowi zku szkolnego.
Obowi zek szkolny dziecka rozpoczyna si z pocz tkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 7 lat, a od roku 2013 obowi zek szkolny
dziecka rozpoczyna si z pocz tkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w
którym dziecko ko czy 6 lat, oraz trwa do uko czenia szko y podstawowej, nie d ej
jednak ni do uko czenia 18 roku ycia.
W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowi zkiem
szkolnym obejmuje si dziecko, które w danym roku kalendarzowym ko czy 6 lat.
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauk w szkole podstawowej mo e
rozpocz dziecko, które w danym roku kalendarzowym ko czy 5 lat, je eli wykazuje
psychofizyczn dojrza
do podj cia nauki szkolnej.
Decyzj o wcze niejszym przyj ciu dziecka do szko y podstawowej podejmuje Dyrektor
po zasi gni ciu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
W przypadkach uzasadnionych wa nymi przyczynami rozpocz cie spe niania przez
dziecko obowi zku szkolnego mo e by odroczone, nie d ej jednak ni o jeden rok.
Decyzj w sprawie odroczenia obowi zku szkolnego dziecka mieszkaj cego w obwodzie
szko y podstawowej podejmuje Dyrektor, po zasi gni ciu opinii publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sze cioletniej szko y podstawowej z
rocznym wyprzedzeniem.
Do sze cioletniej szko y podstawowej przyjmuje si :
1) z urz du - dzieci zamieszka e w obwodzie danej szko y;
2) na pro
rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszka e poza obwodem
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danej szko y, je li w odpowiedniej klasie s wolne miejsca.
10. Do klasy programowo wy szej w sze cioletniej szkole podstawowej przyjmuje si ucznia
na podstawie:
1) wiadectwa uko czenia klasy ni szej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej
o uprawnieniach szko y publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen
wydanego przez szko , z której ucze odszed ;
2) wiadectwa (za wiadczenia) wydanego przez szko za granic i ostatniego
wiadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na
podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
§43
Ucze ma prawo do:
1) swobody wyra ania my li, przekona , w szczególno ci dotycz cych ycia szko y, a
tak e wiatopogl dowych i religijnych - je eli nie narusza tym dobra innych osób;
2) korzystania z pomieszcze , urz dze i wyposa enia szko y w czasie lekcji i zaj
pozalekcyjnych pod opiek nauczycieli;
3) uczestniczenia w zaj ciach wyrównawczych oraz zespo ach pomocy kole skiej z
przedmiotów sprawiaj cych mu szczególne trudno ci;
4) uczestniczenia w yciu organizacji zrzeszaj cych uczniów i dzia aj cych na terenie
szko y;
5) uczestniczenia w nauczaniu wybranych przez siebie przedmiotów
nadobowi zkowych na terenie szko y;
6) podj cia stara o przyznanie mu indywidualnego programu nauczania;
7) korzystanie z form pomocy materialnej i jednorazowej zapomogi, wiadcze
socjalnych (bezp atne podr czniki, dop ata do wycieczek, pomoc rzeczowa) w
miar mo liwo ci szko y, w uzasadnionych przypadkach. Z wy ej wymienionych
form pomocy ucze mo e korzysta , sk adaj c stosowne dokumenty u
wychowawcy klasy;
8) jawno ci ocen z poszczególnych przedmiotów oraz znajomo ci wymaga
edukacyjnych niezb dnych do uzyskania poszczególnych ródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych;
9) znajomo ci kryteriów oceniania zachowania;
10) uzyskania pozytywnych ocen za udokumentowan pozaszkoln dzia alno
zwi zan z procesem nauczania;
11) zg aszania wszelkich wniosków i postulatów dotycz cych ycia szko y i klasy;
12) wykorzystania na wypoczynek przerw mi dzylekcyjnych;
13) zwolnienia od zada domowych na okres przerw wi tecznych i ferii, a tak e
szych prac pisemnych podczas dni wolnych od nauki;
14) uzgodnienia z nauczycielem terminu wyrównania zaleg ci spowodowanych
sz usprawiedliwion nieobecno ci w szkole;
15) informacji z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pisemnego sprawdzianu
wiadomo ci obejmuj cego wi ksz parti materia u;
16) zapoznania si z wynikami sprawdzianu, nie pó niej ni po up ywie dwóch
tygodni;
17) zwolnienia od oceniania na pierwszej lekcji danego przedmiotu, po przerwie
spowodowanej d sz nieobecno ci w szkole (powy ej 3 dni);
18) zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre ci , celem i stawianymi
wymaganiami;
19) organizacji ycia szkolnego umo liwiaj cego zachowanie w ciwych proporcji
mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci rozwijania i zaspokajania w asnych
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zainteresowa ;
20) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
21) organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z w asnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem;
22) wyboru nauczyciela pe ni cego rol opiekuna samorz du.

1.
2.

§44
Ka dy ucze ma prawo by wybranym i wybiera kolegów do organów samorz du
klasowego.
Ka dy ucze pocz wszy od klasy I ma prawo bra udzia w wyborach, wybiera i by
wybranym do Samorz du Szkolnego. Wybory przeprowadza si jesieni .

§45
Obowi zki ucznia z uwzgl dnieniem:
1. Udzia u w zaj ciach edukacyjnych, przygotowywania si do nich oraz w ciwego
zachowania si w ich trakcie:
1) ucze zobowi zany jest ucz szcza na zaj cia wynikaj ce z planu zaj ,
przychodzi na nie punktualnie. Mimo spó nienia ucze zobowi zany jest do
przyj cia do sali, w której odbywaj si zaj cia;
2) w czasie zaj edukacyjnych ucze powinien zachowa nale yt uwag i aktywnie
w nich uczestniczy ;
3) ucze zobowi zany jest systematycznie przygotowywa si do zaj , odrabia
prace zadane przez nauczyciela do wykonania w domu.
4) ucze powinien wykonywa polecenia nauczycieli i pracowników szko y –
szczególnie w zakresie bezpiecze stwa swojego i innych;
5) ucze zobowi zany jest do przestrzegania regulaminów wewn trznych, dbania o
sprz t, urz dzenia i pomoce szkolne oraz o ad i porz dek w szkole.
2. Usprawiedliwiania, w okre lonym terminie i formie, nieobecno ci na zaj ciach
edukacyjnych:
1) rodzice na bie co zobowi zani s usprawiedliwia nieobecno ci dziecka w szkole
u wychowawcy - pisemnie w dzienniczku ucznia- najpó niej do 7 dni od powrotu
dziecka do szko y. Po tym terminie nieobecno ucznia na zaj ciach zostaje
traktowana jako nieusprawiedliwiona;
2) wychowawca zobowi zany jest do bie cej kontroli frekwencji uczniów swojej
klasy. Nale y zwróci uwag , czy rodzice nie nadu ywaj usprawiedliwiania
nieobecno ci dziecka (pozostawiania w domu bez wa nej przyczyny). Je li zajdzie
takie podejrzenie, musi ten fakt zg osi Dyrektorowi i skontaktowa si z rodzicami
w celu wyja nienia sytuacji;
3) Dzienniczek Ucznia to co najmniej 16-kartkowy zeszyt z ponumerowanymi
kartkami. Na pierwszej stronie ma by umieszczone imi , nazwisko ucznia oraz
imi , nazwisko rodziców (prawnych opiekunów) wraz z ich podpisami.
Wychowawca opatruje Dzienniczek Ucznia piecz tk szko y;
4) niespe nianie obowi zku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowi zku
szkolnego to nieusprawiedliwiona nieobecno dziecka w okresie jednego miesi ca
na co najmniej 50% obowi zkowych zaj ciach edukacyjnych w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole podstawowej.
3. Zasad ubierania si uczniów na terenie szko y:
1) jako wierzchni element stroju ucze nosi sweter, marynark , bezr kawnik, bluz ,
bluzk , golf, koszulk lub koszul :
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4.

5.

a) d ugo ci si gaj cej linii bioder, uniemo liwiajacej ods anianie cia a;
b) bez dekoltu;
c) z d ugim lub krótkim r kawem si gaj cym co najmniej po owy ramienia oraz
spodnie, spódnic lub spodenki o d ugo ci przynajmniej do kolan.
d) Ucze posiada i nosi na uroczysto ciach szkolnych strój galowy (bia a
bluzka, granatowa lub czarna spódnica dla dziewcz t oraz bia a koszula,
granatowe lub czarne spodnie dla ch opców).
2) kolorystyka ubioru winna by utrzymana w ciemnej tonacji (zalecane kolory:
granatowy, br zowy, ciemnoniebieski, ciemnozielony, popielaty, szary, grafitowy)
bez jaskrawych „wstawek” w postaci napisów, rysunków, itp;
3) ucze powinien by ubrany odpowiednio do pory roku;
4) obowi zuje zakaz przychodzenia do szko y z farbowanymi w osami i
ekstrawagandzkimi fryzurami, wymalowanymi paznokciami, makija em,
tatua ami, kolczykami (nie dotyczy uszu) oraz ozdobami na szyi (nie dotyczy
cuszków). Fryzury musz odpowiada zasadom higieny, a tak e nie mog
przeszkadza w pisaniu, czytaniu oraz na zaj ciach wychowania fizycznego;
5) na terenie szko y obowi zuje obuwie zast pcze o mi kkiej podeszwie, w miar
mo liwo ci bia ej (nienosz ce znamion u ytkowania poza budynkiem).
Warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urz dze elektronicznych
(MP3, MP4, dyktafon, iPOD i inne) na terenie szko y:
1) niepe noletni ucze musi mie pisemn zgod rodzica (prawnego opiekuna) na
posiadanie i korzystanie na terenie szko y z telefonu komórkowego i innych
urz dze elektronicznych;
2) podczas zaj edukacyjnych nauczycieli i uczniów obowi zuje ca kowity zakaz
ywania telefonów komórkowych i innych urz dze elektronicznych (aparaty
powinny by wy czone i schowane) niewykorzystywanych w procesie
dydaktycznym;
3) uczniowie i pracownicy szko y mog w razie konieczno ci skorzysta z telefonu
komórkowego (zadzwoni , wys
wiadomo
tekstow ), poza zaj ciami
edukacyjnymi ( przerwy, czas przed i po zaj ciach). Telefon musi by u ywany w
trybie „milczy”;
4) nagrywanie d wi ku i obrazu za pomoc telefonu lub innych urz dze
elektronicznych mo liwe jest jedynie za zgod osoby nagrywanej lub
fotografowanej;
5) zagini cie lub kradzie telefonu lub innego urz dzenia elektronicznego nale y
niezw ocznie zg osi wychowawcy lub Dyrektorowi Szko y, a tak e odpowiednim
organom policji;
6) naruszenie przez ucznia zasad u ywania telefonu komórkowego i innych urz dze
elektronicznych powoduje zabranie telefonu lub innego urz dzenia elektronicznego
do „depozytu” – aparat lub inne urz dzenie elektroniczne odbiera rodzic lub
prawny opiekun ucznia;
7) szko a i nauczyciele nie odpowiadaj za sprz t elektroniczny i inne warto ciowe
przedmioty przyniesione do szko y.
ciwego zachowania si wobec nauczycieli i innych pracowników szko y oraz
pozosta ych uczniów:
1) ucze ma obowi zek przestrzegania regulaminów, procedur i zarz dze Dyrektora
Szko y oraz zapisów statutowych;
2) ucze ma obowi zek przestrzegania zasad kultury wspó ycia w odniesieniu do
kolegów, nauczycieli i innych pracowników szko y, szanowania nauczycieli,
innych pracowników szko y oraz kole anek i kolegów;
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ucze ma obowi zek poszanowania w asno ci innych osób i ich przekona ;
ucze ma obowi zek dbania o bezpiecze stwo i zdrowie w asne i kolegów oraz
przeciwstawiania si przejawom niew ciwych zachowa .
5) na terenie szko y zabronione s wszelkie dzia ania agresywne skierowane do innej
osoby. Zabrania si u ywania wulgarnych s ów, zwrotów i gestów, przynoszenia i
za ywania tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych rodków odurzaj cych;
6) ucze ma obowi zek aktywnego udzia u w yciu szko y poprzez uczestnictwo w
uroczysto ciach, imprezach kulturalnych, sportowych oraz wybranych przez siebie
zaj ciach pozalekcyjnych.
Ponadto ucze ma obowi zek:
1) dba o dobre imi i honor szko y, godnie j reprezentowa , szanowa jej tradycje i
symbole;
2) bra udzia w wybranych przez siebie zaj ciach pozalekcyjnych, zachowa nale yta
uwag . D
do efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na nauk ;
3) posiada Dzienniczek Ucznia umo liwiaj cy kontakt z rodzicami;
4) dba o porz dek i estetyk w salach dydaktycznych, na korytarzach, w innych
pomieszczeniach szko y oraz jej otoczeniu. W przypadku wiadomego i celowego
zniszczenia lub uszkodzenia przez ucznia mienia szko y, koszt naprawy lub
wymiany pokrywa opiekun dziecka.
5) powiadomi wychowawc , nauczycieli lub Dyrektora o zauwa onych w szkole lub
jej otoczeniu przedmiotach i sytuacjach zagra aj cych zdrowiu lub yciu oraz
awariach i usterkach powoduj cych zniszczenia mienia;
6) posiada i szanowa legitymacj szkoln .
3)
4)

6.

ROZDZIA 8
POSTANOWIENIA KO COWE
§46.
Szko a u ywa piecz ci urz dowej zgodnie z odr bnymi przepisami.
§47
Szko a mo e posiada w asny sztandar, god o oraz ceremonia szkolny.
§48
Szko a prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr bnymi przepisami.
§49
Szko a prowadzi gospodark finansow i materialn na podstawie odr bnych przepisów.
1. Obs ug finansowo-ksi gow prowadzi Urz d Gminy w Szaflarach.
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