STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W RODAKACH

Statut opracowano na podstawie:
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.
zm.);
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z
późn. zm.);
 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991
Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z
późn. zm.);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603);
 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad
techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.
U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.
U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne
szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1646);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 poz. 1627);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie
warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r.
1578);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły
publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 201
7 r. poz. 1512).

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach.
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Klucze, organem nadzoru pedagogicznego jest
Małopolski Kurator Oświaty.
3. Siedzibą Szkoły jest budynek na ulicy Strażackiej 11 w Rodakach. Adres: ul. Strażacka 11, 32310 Klucze.
4. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
2) podręczniku należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
3) materiale edukacyjnym należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający
podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub
elektroniczną;
4) materiale ćwiczeniowym należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący
utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
§2
1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły określają odrębne przepisy.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. Zasady
zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.
Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
5. Obsługę ekonomiczno - administracyjną zapewnia organ prowadzący.

Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły
§3
1. Szkoła podstawowa realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną.
Wspiera rozwój ucznia poprzez rozwijanie samodzielności, predyspozycji i uzdolnień.
2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków
realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 dotyczą:
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań
statutowych;

2)
3)
4)
5)

organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
zarządzania szkołą.
§4

W Szkole mogą być prowadzone odpłatne zajęcia dydaktyczne i inne np. wynajem pomieszczeń,
działalność sklepiku uczniowskiego, wydawanie gazetek szkolnych i ich sprzedaż.
§5
Swoje zadania Szkoła realizuje poprzez:
1) kształcenie w oddziale przedszkolnym - etap wczesnej edukacji;
2) edukację wczesnoszkolną w klasach I – III - I etap edukacyjny;
3) nauczanie przedmiotowe w klasach IV – VIII - II etap edukacyjny.
§6
1. Kształcenie w oddziale przedszkolnym obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację
dzieci. Oddział przedszkolny w Szkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w
atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie
„gotowości szkolnej”.
2. Wobec rodziców oddział przedszkolny w Szkole pełni funkcję doradczą i wspierającą
działania wychowawcze:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka.
§7
1. Edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III, odwołując się do doświadczeń dziecka
nabywanych w rodzinie, w innych środowiskach oraz poprzez media, przygotowuje do
podejmowania zadań z różnych obszarów działalności człowieka. Szczególnie akcentuje
problematykę związaną z porozumiewaniem się, najbliższym środowiskiem,
bezpieczeństwem i zdrowiem, dostarczając dziecku sposobności do podejmowania działań
pozwalających na pełne przeżycie dzieciństwa.
2. Celem szkolnej edukacji na tym etapie jest w szczególności:
1) prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania,
wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi
narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
2) umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów oraz dążenia do
osiągania celów;

3) rozwijanie wrażliwości moralnej;
4) rozwijanie wrażliwości estetycznej;
5) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej
dziecka;
6) rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego,
kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu dziecka.
3. Zadaniem Szkoły na tym etapie edukacyjnym jest w szczególności:
1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i
zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną;
2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans;
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
4) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
5) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej,
muzycznej i ruchowej;
6) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
7) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz
zachowań prozdrowotnych.
§8
1. Celem szkolnej edukacji w klasach IV - VIII jest w szczególności:
1) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności;
2) rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów;
3) rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości;
4) rozwijanie społecznie pożądanych postaw i zachowań;
5) kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z
zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu
społecznym;
6) kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
2. Zadaniem Szkoły na tym etapie edukacyjnym jest w szczególności:
1) stworzenie uczniom sprzyjających warunków do nabywania wiedzy i umiejętności;
2) uczenie życia i aktywności w grupie rówieśników oraz społeczności szkolnej;
3) uczenie rozpoznawania czynników mających wpływ na zdrowie, samopoczucie i rozwój
człowieka;
4) rozbudzenie motywacji do działań prozdrowotnych;
5) uczenie wytrwałości, zaradności i kształtowanie hartu dziecka.
§9

1. Szkoła realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla
szkół podstawowych w klasach IV – VIII z uwzględnieniem treści:
1) edukacja czytelnicza i medialna;
2) edukacja ekologiczna;
3) edukacja prozdrowotna;
4) wychowanie do życia w społeczeństwie:
4.a) wychowanie do życia w rodzinie,
4.b) wychowanie regionalne - dziedzictwo kulturowe w regionie,
4.c) wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
2. Realizacja programów odbywa się w ramach nauczania różnych przedmiotów; moduł:
wychowanie do życia w rodzinie - w postaci odrębnych zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”.
§ 10
Szkoła umożliwia w szczególności:
1) realizowanie obowiązku szkolnego w normalnym trybie;
2) realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą;
3) indywidualny tok i program nauczania;
4) uczęszczanie na zajęcia religii zgodnie z wyznawaną wiarą;
5) realizowanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego;
6) realizowanie zaleceń o rewalidacji indywidualnej;
7) realizowanie zaleceń o nauczaniu trybem szkoły specjalnej.
§ 11
Zadania opiekuńcze Szkoły:
1) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad
uczniami sprawuje nauczyciel zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;
2) podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę
opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel – organizator wycieczki, w razie potrzeby inni
nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły;
3) uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi,
realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów zgodnie z harmonogramem i
regulaminem dyżurów;
4) uczniowie Szkoły niepełnosprawni ruchowo są otaczani szczególną opieką społeczności
uczniowskiej i nauczycielskiej;
5) Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub
losowych taka pomoc jest konieczna w formie:
a) bezpłatnych posiłków,
b) zakupów podręczników, zeszytów, ubrań,
c) dobrowolnych składek pieniężnych na rzecz kolegów potrzebujących pomocy,
d) akcji charytatywnych we współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do
tego celu.

6) Szkoła zapewnia dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego
do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
7) Szkoła zapewnia systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie
komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową.
§ 12

Działalność edukacyjno-wychowawcza Szkoły jest określana przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych;
2) wewnątrzszkolny system oceniania;
3) szkolny plan nauczania;
4) szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.
§ 13
1. W Szkole obowiązują następujące procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy
Szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci narkomanią i alkoholizmem:
1) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń Szkoły znajduje się pod wpływem
alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:
a) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,
b) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia
go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie albo zdrowie,
c) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy
medycznej,
d) zawiadamia o fakcie dyrektora Szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły;
2) w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancje przypominającą
wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
a) zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
próbuje, o ile to jest możliwe w zakresie zadań pedagogicznych, ustalić, do kogo
należy znaleziona substancja,
b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora Szkoły i wzywa policję,
c) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia;
3) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
a) nauczyciel w obecności innej osoby – wychowawcy, dyrektora – ma prawo żądać, aby
uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni.
Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonywać czynności
przeszukania odzieży ani teczki ucznia,

b) o swoich spostrzeżeniach zawiadamia dyrektora Szkoły,
c) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia i wzywa ich do
natychmiastowego wstawiennictwa,
d) w przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce pokazywać substancji ani
pokazać zawartości teczki, Szkoła wzywa policję.
§ 14
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych
wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego
ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola,
szkoły oraz w środowisku społecznym.
2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w
szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi
dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;

2) rodziców ucznia;
3) Dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z
uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) pomocy nauczyciela;
8) asystenta nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego;
12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.
7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie
może przekraczać 5.
9. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami
sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
10. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 10. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uczniów, liczba uczestników zajęć może
przekraczać 10.
11. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole oraz z
aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły. Liczba uczestników zajęć nie
może przekraczać 10.
12. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia są organizowane dla uczniów, którzy mogą
uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające
w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie
z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich
specjalnych potrzeb edukacyjnych.

13. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia
efektywności uczenia się.
14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,
w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 8.
15. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel
lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.
16. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
§ 15
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom
1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy
współudziale poradni:
1. na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,
2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może
zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę
posiadanych środków finansowych;
5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów,
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych
na terenie poradni.
2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych
korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,
2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,
4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła
nawiązuje współpracę z:
1. inspektorem ds. nieletnich;
2. kuratorem sądowym;
3. Policyjną Izbą Dziecka;
4. Pogotowiem Opiekuńczym;
5. Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami
Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;

6. innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.
§ 16
Doradztwo zawodowe
1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane w oparciu o program
przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (dopuszczony do użytku przez
dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).
2. Program zajęć, o których mowa w ust. 1 zawiera treści dotyczące informacji o zawodach,
kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z
potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej to ogół działań
podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły
ponadpodstawowej.
4. Celem doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie
decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.
5. Doradztwo zawodowe realizowane jest poprzez:
1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII
i VIII;
2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:
a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań
zawodowych;
b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu
zawodowym;
c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla
uczniów niedostosowanych społecznie;
3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym
zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz
dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.
6. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje zespół
nauczycieli ds. doradztwa zawodowego.
Rozdział 3
Organy Szkoły
§ 17
Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 18

1. Organy Szkoły działają swobodnie i podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji
określonych ustawą o systemie oświaty – Prawo oświatowe.
2. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji.
3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi lub
Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń
tych organów.
5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w
terminie 7 dni.
6. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub
planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
§ 19
Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący Szkołę.
§ 20
1. Kompetencje dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, w szczególności przez:
a) ewaluację wewnętrzną Szkoły i oddziału przedszkolnego polegającą na
zorganizowaniu i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez
Szkołę wymagań, wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii rodziców i
nauczycieli,
b) inspirowanie, wspomaganie i ukierunkowanie nauczycieli w spełnianiu przez nich
wymagań w zakresie jakości pracy Szkoły oraz podejmowaniu nowatorstwa
pedagogicznego;
3) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o
działalności Szkoły;
4) opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia projekt programu
dydaktyczno - wychowawczego Szkoły i nadzoruje jego właściwą realizację;
5) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
7) zapewnia warunki dla działalności Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego;
8) zawiera i rozwiązuje niezbędne umowy dla funkcjonowania Szkoły;
9) organizuje przyjęcia uczniów do Szkoły oraz ich przechodzenie do innych typów szkół;

10) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego poza Szkołą;
11) odpowiada za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji administracyjnej
oraz właściwy nadzór nad zabezpieczeniem mienia Szkoły;
12) podejmuje decyzje w porozumieniu ze związkami zawodowymi o ukaraniu pracowników;
13) przedstawia Radzie Pedagogicznej propozycje w sprawie przyznania nagród i odznaczeń,
celem uzyskania opinii;
14) opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły określający szczegółową organizację nauczania,
wychowania, opieki w danym roku szkolnym;
15) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - bez konieczności
odpracowywania - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i
Samorządu Uczniowskiego;
16) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem
odpracowania;
17) ustala przydział czynności nauczycieli oraz zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;
18) sprawuje nadzór nad wykonaniem obowiązku szkolnego;
19) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, z przepisów szczególnych oraz niniejszego
statutu;
20) spełnia wszystkie wymagania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (KN art. 9);
21) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy i innych organizacji, w
szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły;
22) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;
23) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych
oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
24) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.;
25) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
26) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
2. Dyrektor na czas swej krótkiej nieobecności powołuje społecznego zastępcę. Przy dłuższej
nieobecności dyrektora zastępuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący:
1) Społeczny zastępca nie może:
a) wydawać decyzji,
b) zarządzać placówką,
c) podpisywać pism i dokumentów.
2) Społeczny zastępca może natomiast:

a) reprezentować Szkołę,
b) organizować prace,
c) udzielać niezbędnych informacji,
d) czuwać nad dyscypliną pracy.
3. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest
obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
§ 21
W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor informuje pracowników o
istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do
wglądu w pokoju nauczycielskim. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania
zawartych w nich poleceń.
§ 22
Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i
Samorządem Uczniowskim.
§ 23
Rada Pedagogiczna jest organem odpowiadającym wraz z dyrektorem Szkoły za realizację
programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także jest
organem doradczo-opiniodawczym dyrektora. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole oraz dyrektor.
§ 24
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
§ 25
1. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w jej określonych pracach - za zgodą lub na jej
wniosek - mogą brać udział z głosem doradczym osoby zgłoszone przez dyrektora.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i
innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
§ 26

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
§ 27
Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego zespół oraz co najmniej 1/3 członków
Rady Pedagogicznej. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania
Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z jej regulaminem.
§ 28
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) udzielanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach;
4) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w ciągu roku
szkolnego;
5) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
6) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich
projektów przez radę rodziców;
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) ustalanie regulaminu swojej działalności;
9) przygotowanie projektu statutu Szkoły albo jego zmian;
10) zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników Szkoły w sprawie
przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;
11) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
§ 29
Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
2) opiniowanie dopuszczenia do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania;
3) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
4) delegowanie przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły

przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole;
odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli;
9) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na
nagrodę dla dyrektora);
10) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych;
11) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora;
12) opiniowanie wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
13) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
14) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole;
15) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie Szkoły jednolitego stroju;
16) zgoda, na wniosek innych organów Szkoły, na wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
17) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju;
18) opinia w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły
nie wymaga jednolitego stroju;
19) opinia w sprawie średniej ocen upoważniającej do przyznania stypendium za wyniki w
nauce;
20) opinia w sprawie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
21) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe z własnych środków;
22) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły;
23) opinia w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
24) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego;
25) zezwolenie na indywidualny program nauki;
26) zezwolenie na indywidualny tok nauki;
27) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
28) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego
zespołu problemowo-zadaniowego;
29) wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w oddziale przedszkolnym;
30) wybór przedstawiciela Rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;
5)
6)
7)
8)

31) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla
nauczycieli.
§ 30
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
§ 31
Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 32
Sposób podejmowania uchwał:
1) Rada Pedagogiczna w obecności co najmniej połowy członków podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów;
2) Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym, decyzję o
przeprowadzeniu głosowania tajnego podejmuje się większością głosów;
3) Dyrektor podejmuje decyzję o wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej
niezgodnej z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie
powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego zespół
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 33
Rada Pedagogiczna wyłania ze swego grona doraźne komisje, których pracami kierują wybrani
przewodniczący lub wyznaczeni nauczyciele. Prace komisji mogą dotyczyć wybranych
zagadnień statutowej działalności Szkoły. Komisja formułuje wnioski do zatwierdzenia przez
Radę Pedagogiczną.
§ 34
1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady, o której mowa w ust. 2, oraz
przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców szkoły.
5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
§ 35
1. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego Szkoły;
2) uchwalanie regulaminu swojej działalności.
2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy w szczególności:
1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora;
2) możliwość występowania do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego,
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;
5) opiniowanie podjęcia w zespole działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje;
6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju;
7) zgoda, na wniosek innych organów Szkoły, na wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
8) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły;
9) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
10) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stażu;
11) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego;
12) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela
od oceny pracy;
13) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
14) opiniowanie ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1),
program ten ustala dyrektor zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. W celu wspierania działalności statutowej zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady
Rodziców określa regulamin, o którym mowa w § 35 ust. 4.

§ 36
Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i
opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnego i umotywowanego oceniania osiągnięć w postępach w nauce i
zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowo-sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
7) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju.
§ 37
1. Samorząd Uczniowski opiniuje w szczególności:
1) program wychowawczy Szkoły;
2) wniosek dyrektora o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły
jednolitego stroju;
3) wzór jednolitego stroju w przypadku wprowadzenia go;
4) ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
§ 38
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, a uczniowie poszczególnych klas
tworzą samorządy klasowe.
§ 39
Najwyższą władzą samorządu klasowego jest ogólne zebranie uczniów klasy, a Samorządu
Uczniowskiego zebranie przedstawicieli samorządów klasowych z klas IV-VIII.

§ 40
Władzami wykonawczymi poszczególnych samorządów są ich rady.
§ 41
1. Zebranie przedstawicieli samorządów klasowych zwołuje przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego lub nauczyciel - opiekun Samorządu Uczniowskiego.
2. Zebrania odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
3. Na wniosek przedstawicieli co najmniej trzech klas zwołuje się nadzwyczajne zebranie
przedstawicieli.
4. Obrady przedstawicieli są prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej
członków.
5. Obrady Samorządu są protokołowane.
§ 42
2.1.W skład rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, 1-2 zastępców, 1-5
członków.
2.2.W pracach rady Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział także przewodniczący sekcji
problemowych.
§ 43
1. W skład rady samorządu klasowego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i
skarbnik. Samorząd klasowy może ustalić inny skład rady.
2. Trzej upoważnieni członkowie rady samorządu klasowego są równocześnie przedstawicielami
klasy na zebranie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
3. Samorząd klasowy może wybrać innych niż wymienieni w punkcie 2, przedstawicieli na
zebranie.
§ 44
Sposób podejmowania uchwał określają poszczególne organy Samorządu Uczniowskiego.
§ 45
Wychowawca klasy może zawiesić wykonanie uchwały Samorządu Uczniowskiego, jeżeli
narusza ona prawo lub ważny interes uczniów bądź Szkoły.
§ 46

Od decyzji wychowawcy zawieszającego wykonanie uchwały Samorząd Uczniowski może
odwołać się do dyrektora.
§ 47
Dyrektor może zawiesić wykonanie uchwały Samorządu Uczniowskiego, jeżeli narusza ona
prawo lub ważny interes uczniów bądź Szkoły.
Rozdział 4
Organizacja oddziału przedszkolnego
§ 48
Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny. Dzienny czas pracy oddziału ustala
organ prowadzący w oparciu o potrzeby rodziców wynikające z kart zgłoszeń dziecka, na
wniosek Dyrektora z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, tzn. nie krócej niż 5 godzin dziennie. Dzienny czas pracy może być zmieniony w
każdym roku szkolnym.
§ 49
Dzieci są przyjmowane do oddziału przedszkolnego na podstawie postępowania rekrutacyjnego,
które przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły, działająca według
zasad określonych przez organ prowadzący.
1) Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na
terenie Gminy Klucze realizujące roczne przygotowanie przedszkolne;
2) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego określa do końca stycznia organ
prowadzący Szkołę;
3) Organ prowadzący Szkołę do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do
uzyskania za poszczególne kryteria;
4) Rodzice, ubiegający się o umieszczenie dziecka w oddziale przedszkolnym, zobowiązani są
złożyć u dyrektora prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka pobraną w sekretariacie
szkoły.
§ 50
W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie do
dyrektora Szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi
na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania.
§ 51

W ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego dokonuje dyrektor.
§ 52
Podstawową jednostką organizacyjną oddziału przedszkolnego jest oddział złożony z dzieci
według wieku lub innych zasad. Liczba dzieci zapisanych w oddziale nie może przekraczać 25.
§ 53
Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte po przedłożeniu dokumentów określających poziom
rozwoju psychicznego i fizycznego.
§ 54
1. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o
„Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego”
oraz na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego lub programu własnego
opracowanego w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, dopuszczonego do
użytku przez dyrektora.
2. Oddział przedszkolny na życzenie rodziców organizuje naukę religii. Zasady organizacji nauki
religii regulują odrębne przepisy.
3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie z
uwzględnieniem proporcjonalnego zagospodarowania czasu.
4. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, płatnych przez rodziców. Rodzaj zajęć
dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców, zajęcia te
finansowane są w całości przez rodziców.
§ 55
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora do 21 kwietnia danego roku. Arkusz
organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja danego roku. W przypadku
konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu, dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza
organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji Szkoły określa się w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka
regionalnego;
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć
realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Szczegółowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym, w tym ramy czasowe realizacji
podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§ 56
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce;
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym,
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka przez osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku
pełne bezpieczeństwo;
6) ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej (do końca
września danego roku przez ogół rodziców) firmie ubezpieczeniowej.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju oddziału
przedszkolnego i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu i
nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor.
3. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współpracować ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
Rozdział 5
Organizacja Szkoły
§ 57
Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia
następnego roku.
§ 58

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
organizacji roku szkolnego.
§ 59
„Kalendarz nowego roku szkolnego” przygotowany przez dyrektora podaje się uczniom i
rodzicom po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Kalendarz zawiera
terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, terminy ustalenia ocen okresowych, terminy
posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej.
§ 60
Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
§ 61
1. W związku z trudnymi warunkami demograficznymi dopuszcza się organizację nauczania w
klasach łączonych.
2. Zajęcia z wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach łączących sąsiednie
roczniki.
§ 62
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 – 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.
3. W Szkole obowiązują przerwy 5, 10 i 20 minutowe.
§ 63
1. W Szkole tworzony jest oddział przedszkolny.
2. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa szczegółowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora na wniosek nauczyciela, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
oraz oczekiwań rodziców.
3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych w
rozporządzeniu MEN o organizacji roku szkolnego.
4. Spotkania z rodzicami odbywają się zgodnie z terminarzem zebrań ustalonym przez dyrektora
Szkoły dla całej placówki.

5. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 6 lat.
§ 64
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców,
2.
3.
4.

5.

6.

mogą być organizowane zajęcia świetlicowe.
Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor
Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których
mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych
wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
Organ prowadzący Szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o
których mowa w ust. 3. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w
szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
Organ prowadzący Szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5,
dyrektora Szkoły, w której zorganizowano stołówkę.
§ 65

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania do dnia 21 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 29 maja danego
roku.
3. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć
prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w
danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć
edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją
o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga,
psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły, dyrektor Szkoły z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 66
Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
1) archiwum;
2) bibliotekę;
3) szatnię;
4) stołówkę;
5) salę do ćwiczeń.
§ 67
Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice
sobie tego życzą:
1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku
szkolnym, może natomiast zostać zmienione;
2) uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi;
3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;
4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania
wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub
zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;
5) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej;
6) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,
7) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;
8) ocena z religii wlicza się do średniej ocen.
9) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;
10) ocena z religii jest wystawiana wg systemu oceniania przyjętego przez Szkołę;
11) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć
szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
§ 68

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły pełnione są dyżury
nauczycielskie. Harmonogram dyżurów ustala się na początku roku szkolnego. Szczegółowe
zasady oraz obowiązki nauczyciela dyżurującego określa regulamin dyżurów nauczycielskich
obowiązujący w szkole.
2. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do natychmiastowego reagowania na
wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa
oraz informowania o tym nauczycieli.
3. Każdy pracownik administracji i obsługi zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia
dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa
lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
§ 69
1. Integralną częścią działalności wychowawczej są wycieczki szkolne i inne formy turystyki.
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i
uczniowie.
3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele - organizatorzy
korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności
nauczyciela za zorganizowanie środków zapewniających bezpieczeństwo wszystkich dzieci
będących pod jego opieką, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
4. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia wszystkich
kosztów z nią związanych.
5. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę
wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
6. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników w wycieczce, w drodze
pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązania wycieczki, a domem.
7. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie zajęć
szkolnych, zobowiązani są brać udział w zajęciach razem z klasą wskazaną przez dyrektora.
8. Szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek określa dyrektor w oparciu o właściwe
przepisy prawa.
9. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do dyrektora. Wycieczki szkolne
organizowane są zgodnie z harmonogramem i regulaminem wycieczek.
§ 70
W Szkole organizowane są uroczystości zgodnie z „Kalendarzem roku szkolnego”.
§ 71
Organizacja wolontariatu
1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.

1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktycznowychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem
merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.
2. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć
edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
3. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego
uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody
rodziców i Dyrektora szkoły.
§ 72
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców.
3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne.
4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w
miarę możliwości.
6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach
wewnętrznych szkoły.
Rozdział 6
Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
§ 73
Cele szkolnego oceniania:
1) informowanie ucznia o jego postępach w nauce i poziomie osiągnięć edukacyjnych;
2) pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia i motywowaniu go do dalszej pracy;
3) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach oraz trudnościach i
szczególnych uzdolnieniach ucznia;
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej;
5) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
§ 74

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu
się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej
się uczyć.
§ 75
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) bieżące ocenianie i klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
4) ustalenie rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz warunków ich poprawiania;
5) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 76
1. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów na jednych z pierwszych zajęć
lekcyjnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z wybranego programu nauczania
oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć. W tym celu powinien zawrzeć kontrakt z uczniami,
w którym będą określone:
1) sposób oceniania;
2) zakres materiału i wymagania na poszczególne oceny;
3) sposób sprawdzania opracowanych wiadomości i umiejętności;
4) terminy i zasady informowania o pracach klasowych;
5) organizacja pracy na zajęciach (regulamin pracowni, zasady BHP);
6) zakres praw i obowiązków ucznia na danym przedmiocie.
2. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodziców o wymaganiach zawartych w
kontraktach na zebraniach, które powinny odbyć się w pierwszym miesiącu nauki.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o
zasadach oceniania zachowania i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone jak i ocenione prace pisemne - kontrolne
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi
lub jego rodzicom.
6. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia:
1) z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z tych zajęć
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo
„zwolniona";
2) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych
ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
8. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z
nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".
9. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie z
wewnątrzszkolnymi kryteriami oraz przyjętym w planie dydaktycznym nauczyciela
harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.
10. Ocena śródroczna ma wpływ na ocenę roczną (końcową).
§ 77
W klasach I – III przyjmuje się bieżące ocenianie uczniów w ramach edukacji polonistycznej,
matematycznej, języków obcych nowożytnych, motoryczno - zdrowotnej, muzycznej, plastycznej
oraz zajęć komputerowych według odrębnych kryteriów i skali punktowej:
1) 6 punktów – umiejętność / wiadomość w pełni opanowana;
2) 5 punktów – umiejętność / wiadomość opanowana w znacznym stopniu;
3) 4 punkty – umiejętność wymaga ćwiczeń /wiadomości wymagają uzupełnienia;
4) 3 punkty – umiejętność /wiadomości opanowane fragmentarycznie.
2. W klasach I - III obowiązuje ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna opisowa.
3. Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje:

1) diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem

wymagań stawianych przez nauczyciela;
2) informacyjną – przekazującą informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać,
zrozumieć i jaki był jego wkład pracy;
3) korekcyjną – odpowiadającą na pytanie nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co
poprawić, zmienić, udoskonalić;
4) motywacyjną – zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dającą wiarę we
własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu;
5) rozwojową – odnoszącą się zarówno do uczniów jak i do nauczycieli, koncentrującą się
na dziecku, ale również aktywizującą nauczyciela mobilizując go do zmian i dalszego
rozwoju.
4. Ocena opisowa śródroczna i roczna – podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze
stosowania wskazówek zawartych w ocenach bieżących. Powinna mieć charakter
diagnostyczno-informacyjny, tak aby rodzic po przeczytaniu tej oceny mógł jak najlepiej
wspomagać dziecko w dalszym rozwoju.
5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania
przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
§ 78
1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne (końcowe) podsumowujące
osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej ustala się według
następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1.
2. Oceny dzielą się na:
1) bieżące, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu
nauczania;
2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za
dany okres (rok szkolny);
3) klasyfikacyjne końcowe.
3.3.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne (końcowe) ustala nauczyciel uczący danego
przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako
średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
3.4.Kryteria ocen:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
b) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z
różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w
zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,
b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje,
interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować
umiejętności w różnych sytuacjach,
c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych
i nietypowych;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
b) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski,
różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób
uczenia się,
c) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę
wobec trudnych i nietypowych zagadnień;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,
b) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je
uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,
c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,
b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,
współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować
się do decyzji grupy,
c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub
nauczyciela;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one
dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować
wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności, w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki, muzyki
należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. Jeśli uczeń nie
uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu
przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez
jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
§ 78
1. Klasyfikacja roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja roczna (śródroczna) ucznia począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali obowiązującej w szkole.
3. Klasyfikacja roczna (śródroczna) ucznia począwszy od klasy IV z niepełnosprawnością
umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na
podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
5. Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z
niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
§ 79
1. Uczeń ma prawo do systematycznego oceniania z uwzględnieniem różnych form odpowiedzi.
2. Ocenie mogą podlegać następujące formy pracy ucznia:
1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub
dużą część działu);
2) testy;
3) kartkówki z trzech ostatnich tematów;
4) prace domowe;
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;

3.
4.
5.

6.

7.

6) sprawdziany;
7) wypowiedzi ustne;
8) prace w zespole;
9) testy sprawnościowe;
10) prace plastyczne, techniczne i działalność muzyczna;
11) aktywność na lekcji;
12) prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
W pracy pisemnej ocenie podlega: zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień,
sposób prezentacji, konstrukcja pracy i jej forma graficzna.
Ilość prac pisemnych przewidzianych w półroczu jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala
ją i podaje każdy z nauczycieli.
Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na
pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega: znajomość zagadnienia,
samodzielność wypowiedzi, kultura języka, precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
Ocenę za pracę w grupie może otrzymać zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają
umiejętności: planowanie i organizacja pracy grupowej, efektywne współdziałanie,
wywiązywanie się z powierzonych ról, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
W ciągu okresu uczeń powinien uzyskać minimum:
7.1) z zajęć edukacyjnych, których uczy się 1 godzinę tygodniowo - 3 oceny;
7.2) z zajęć edukacyjnych, których uczy się 2 godziny tygodniowo - 4 oceny;
7.3) z zajęć edukacyjnych, których uczy się 3 godziny tygodniowo - 6 ocen;
7.4) z zajęć edukacyjnych, których uczy się 4 godziny tygodniowo - 8 ocen;
7.5) z zajęć edukacyjnych, których uczy się 5 godzin tygodniowo - 10 ocen.

§ 80
1. W tygodniu mogą się odbywać najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej
niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie
zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich
lekcji.
3. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac
klasowych – dwa tygodnie.
4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianów i klasówek w terminie dwóch tygodni
od uzyskania informacji o otrzymanej ocenie. Poprawianie oceny polega na poddaniu się
przez ucznia sprawdzeniu wiadomości i umiejętności z zakresu materiału, którego dotyczył
sprawdzian lub klasówka.
§ 81
Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą (dwa razy w
półroczu) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu.

§ 82
1. Oceny ze sprawdzianów, zadań klasowych, testów zapisuje się czerwonym kolorem,
pozostawiając za każdą oceną wolną kratkę na wpisanie oceny z poprawy. Pozostałe oceny
zapisuje się kolorami niebieskim lub czarnym.
2. Na dole lub u góry strony w dzienniku lekcyjnym zaznacza się, za jaki zakres wiadomości lub
umiejętności uczniowie otrzymali oceny.
3. Dopuszcza się stosowanie zapisu informacji typu:
1) nieobecność – nb;
2) nieprzygotowanie – np.;
3) brak zadania – bz;
4) ucieczka – uc;
5) niećwiczący – nć.
§ 83
1. Ustala się dwa okresy nauki:
7.5.1)
I okres rozpoczyna się 1 września, a kończy w piątek przed feriami zimowymi;
7.5.2)
II okres rozpoczyna się w poniedziałek po feriach zimowych, a kończy w ostatnim
tygodniu przed rozpoczęciem wakacji.
2. Śródroczne podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania oraz zachowania odbywa się jeden raz w ciągu roku szkolnego
na 3 - 8 dni przed zakończeniem I okresu.
3. Roczne (końcowe) podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania odbywa się jeden raz w ciągu
roku szkolnego na 3 – 8 dni przed feriami letnimi.
4. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni
nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o
przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, na tydzień przed planowanym
posiedzeniem rady pedagogicznej na lekcjach przedmiotu lub indywidualnie.
5. O przewidywanych ocenach niedostatecznych (śródrocznych, rocznych lub końcowych)
powiadamia się rodziców ucznia na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego), na
piśmie wg następującej procedury:
1) nauczyciel, który planuje wystawienie oceny niedostatecznej z prowadzonego przez
siebie przedmiotu osobiście wpisuje tę informację i opatruje własnoręcznym podpisem;
2) pismo podpisuje wychowawca klasy i przekazuje rodzicom ucznia, poprzez ucznia lub
drogą pocztową;
3) pismo winno wrócić potwierdzone przez rodziców;
4) jeżeli w ostatnim dniu obowiązującego terminu (miesiąc przed końcem nauki) nie ma
potwierdzenia, iż rodzice otrzymali informację, wychowawca wysyła ponownie pismo
listem poleconym lub dostarcza osobiście;
5) w przypadku wysłania pocztą za datę powiadomienia uznaje się datę stempla pocztowego.

5.5.Ustalona przez nauczyciela ocena roczna (końcowa) może być podwyższona w wyniku
sprawdzianu na podwyższenie oceny.
5.6.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (końcowa) może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
5.7.Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna
(końcowa) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
5.8.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
§ 84
Ocena zachowania
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Śródroczną i roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV
szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne,
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z
niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii publicznej (niepublicznej) poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe
obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
8. Przyjmuje się „Regulamin wystawiania ocen zachowania w kl. IV - VIII, będący odrębnym
dokumentem wewnętrznym Szkoły.
9. Na tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia o przewidywanej dla niego
rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacja ta przekazywana jest
uczniom na godzinie wychowawczej.
10. Wychowawca informuje rodziców ucznia o zachowaniu na spotkaniach klasowych. W
wyjątkowych sytuacjach przeprowadza indywidualne rozmowy z rodzicami ucznia. Sposób
kontaktowania ustala wychowawca klasy. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza notatkę w
dzienniku klasowym, potwierdzoną podpisem rodzica.
§ 85
Tryb odwołania od oceny zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego
trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W powyższej sytuacji dyrektor Szkoły rozpatruje podanie i w momencie jego zasadności
powołuje w ciągu 5 dni komisję, która określa roczną ocenę zachowania w drodze głosowania
zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
4. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
5) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, imię i
nazwisko ucznia, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną
zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 86

Tryb odwołania od oceny przewidywanej
1. Oceny klasyfikacyjne można poprawić w formie egzaminu sprawdzającego w przypadku, gdy
uczeń lub jego rodzice zwrócą się z pisemną uzasadnioną prośbą do dyrektora szkoły.
2. Prośba musi być złożona nie później niż 4 dni przed datą konferencji klasyfikacyjnej.
3. W prośbie należy wyraźnie określić ocenę, o jaką uczeń chce się ubiegać.
4. Egzamin poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej
uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, zajęć
technicznych, informatyka, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne, z których
sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
5. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z rodzicami
ucznia, przy czym termin ten nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń
dotyczących trybu ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej.
6. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor Szkoły powołuje trzyosobową
komisję w składzie:
1) dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący;
2) nauczyciel uczący danego przedmiotu;
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
7. W egzaminie sprawdzającym bez prawa głosu może uczestniczyć: rodzic lub na jego wniosek
przedstawiciel Rady Rodziców, doradca metodyczny na wniosek nauczyciela; wychowawca
klasy na własną prośbę.
8. Nauczyciel egzaminujący może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolniony z
przeprowadzenia egzaminu. Na jego miejsce dyrektor powołuje w skład komisji innego
nauczyciela tej specjalności z tej lub innej szkoły (za zgodą dyrektora innej szkoły).
9. Zadania proponuje nauczyciel przedmiotu, a zatwierdza je przewodniczący w porozumieniu z
członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega
się uczeń.
10. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego egzaminu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną
może:
1) podwyższyć – w przypadku pozytywnego wyniku;
2) pozostawić ocenę ustaloną wcześniej - w przypadku negatywnego wyniku.
11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, imię i
nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin, termin i
miejsce egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu i ocenę klasyfikacyjną ustaloną
przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz informację o
udzielonych odpowiedziach ustnych, a także informację o wykonanym zadaniu praktycznym.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje z
zastrzeżeniem §83 i §84.
13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu sprawdzającego (w
tym prace ucznia) jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentacja jest
udostępniana w gabinecie dyrektora w jego obecności.

§ 87
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji
uzyskał ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Uczeń ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia zgłoszoną do dyrektora
Szkoły w terminie poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz
wychowania fizycznego, z którego egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne:
3) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 3), może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego przedmiotu z tej
lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły).
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był
egzamin, termin egzaminu poprawkowego, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz
ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne parce ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach, a także informację o wykonanym zadaniu praktycznym.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora
szkoły, nie później niż do końca września. Wyjątek stanowi uczeń będący w klasie
programowo najwyższej, który może przystąpić do egzaminu nie później niż do końca
sierpnia.
10. Uczeń, który nie zdaje egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej (ukończenia szkoły), powtarza klasę.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że
te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.
12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem § 84.

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego (w
tym prace ucznia) jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentacja
jest udostępniana w gabinecie dyrektora w jego obecności.
§ 88
Tryb i warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
2.5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć
edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza się tylko z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.6.Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
2.7.Egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać uczeń,
który: pochodzi z rodziny patologicznej lub niewydolnej wychowawczo, utrudniony jest
kontakt rodziców ze szkołą, nieobecności nieusprawiedliwione niezawinione były przez
ucznia.
2.8.Uczeń lub jego rodzice składają wniosek, o którym mowa w ust. 3 do dyrektora szkoły
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem II półroczu lub roku szkolnego.
2.9.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 punkt 2) przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
2.10. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej
klasy.
2.11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
2.12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
2.13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony

był egzamin klasyfikacyjny, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz
ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2.14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia, a także informację o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2.15. Termin egzaminów klasyfikacyjnych musi być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie, w
przypadku, gdy nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn
usprawiedliwionych.
2.16. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki,
muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki, wychowania
fizycznego w formie zadań praktycznych.
2.17. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2., 3. i 4. punkt 2) przeprowadza
nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, innego
nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
2.18. Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący;
2) nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny;
3) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2.19. Zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
2.20. Liczbę przedmiotów, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia ustala
przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami ucznia.
2.21. W czasie egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
2.22. Z egzaminu sporządza się protokół, który zawiera: skład komisji, imię i nazwisko ucznia,
nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin klasyfikacyjny, termin
egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2.23. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2.24. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„nieklasyfikowana”.
2.25. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 82 i § 85.
2.26. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego (w tym prace ucznia) jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom. Dokumentacja jest udostępniana w gabinecie dyrektora w jego obecności.
§ 90
Tryb odwoławczy od trybu ustalenia oceny klasyfikacyjnej
1. Uczeń lub lego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Dyrektor po rozpatrzeniu podania i uznaniu jego zasadności ustala termin sprawdzianu i
powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły
powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym, że
powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, imię i nazwisko ucznia,
nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian, termin sprawdzianu,
zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia, a także informację o wykonanym zadaniu praktycznym.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora,
najpóźniej do 31 sierpnia.
10. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z
plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz
wychowania fizycznego, z którego sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca sprawdzianu (w tym prace
ucznia) jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentacja jest
udostępniana w gabinecie dyrektora w jego obecności.
§ 91
Promocja
1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia
edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców
ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.
4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
5. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
8. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w
jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
§ 92
Ukończenie szkoły podstawowej
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają
się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu
ósmoklasisty.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
§ 93
Egzamin ósmoklasisty

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu
uczeń spełnia te wymagania.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub
historia.
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty.
5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest
uczniem.
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie
do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły,
może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
Rozdział 7
Biblioteka szkolna
§ 94
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o
regionie.
2. Z biblioteki korzystają: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice, na zasadach
określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
3. Zmiana ust. 3 w punkcie 1 w § 92 Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich
zakończeniu.
5. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
1) kształcąco - wychowawczą poprzez:
1.a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
1.b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
1.c) kształcenie kultury czytelniczej,
1.d) wdrażanie do poszanowania książki,
1.e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
2) opiekuńczo - wychowawczą poprzez:
a) współdziałanie z nauczycielami,
b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
3) kulturalno – rekreacyjną poprzez: uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
6. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza.
3.1)
opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych
imprez;
3.2)
uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;
3.3)
przygotowanie sprawozdania z pracy biblioteki zawierającego oceny czytelnictwa;
3.4)
gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami;
3.5)
udostępnianie zbiorów;
3.6)
udzielanie informacji bibliotecznych;
3.7)
poradnictwo w wyborach czytelniczych;
3.8)
prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
3.9)
informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa;
3.10)
organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;
3.11)
dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych;
3.12)
dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu uczniów;
3.13)
gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3.14)
opracowanie bibliotecznych zbiorów;
3.15)
selekcja zbiorów i ich konserwacja;
3.16)
organizowanie warsztatu informacyjnego;
3.17)
prowadzenie katalogów;
3.18)
udostępnienie zbiorów;
3.19)
współpraca z rodzicami i instytucjami;
3.20)
w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,
bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

§ 95
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor:
1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;
2) zapewnia środki finansowe;
3) zarządza skontrum zbiorów;
4) zapewnia nauczycielowi bibliotekarzowi godziny do prowadzenia lekcji;
5) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;
6) hospituje i ocenia pracę biblioteki.
Rozdział 8
Nauczyciele
§ 96
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny
za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§ 97
Do podstawowych zadań nauczyciela szkoły należy:
1) Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na prowadzonych przez
siebie zajęciach i w czasie pełnienia dyżurów.
2) Reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczniów także w czasie poza
prowadzonymi przez siebie zajęciami lub pełnionymi dyżurami.
3) Zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły. Nauczyciel ma
prawo zwrócić się do takich osób o wyjaśnienie celu pobytu na terenie szkoły. Nauczyciel
powinien poinformować pracowników obsługi o fakcie przebywania osób postronnych.
4) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.
Dyrektor szkoły zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Policję.
5) Wybieranie programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej,
6) Organizowanie procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami metodyki swojego
przedmiotu, uwzględniając przy tym wymagania programowe i aktualny stan wiedzy
naukowej oraz możliwości zespołu uczniowskiego.
7) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, sprzyjanie rozwojowi ich zainteresowań i
zdolności.
8) Sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, zachowywanie bezstronności i
obiektywizmu w ocenianiu, informowanie uczniów o wystawianych ocenach, zgodnie z
kryteriami zawartymi w WO (warunki i sposób oceniania, promowania i klasyfikowania
uczniów).

9) Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń uczniów i udzielanie im pomocy w
przezwyciężaniu trudności - w razie potrzeby nauczyciel powinien wyznaczyć uczniowi
indywidualny tryb odrobienia zaległości.
10) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
poprzez samokształcenie, pracę w zespole przedmiotowym oraz udział w
zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
11) Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.
12) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny powierzony jego opiece.
13) Wykonywanie innych zadań wynikających z programu dydaktyczno - wychowawczego
szkoły w danym roku szkolnym.
14) Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i
zainteresowania uczniów.
15) Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej.
§ 98
1. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem lub
bez zastosowania podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej swoich uczniów;
3) wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień i kar dla swoich uczniów;
4) ustalenie oceny zachowania swoich uczniów.
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów;
2) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych
przez szkołę oraz za skutki wypadków wynikających z niedopełnienia obowiązków
nauczycielskich w tym zakresie.
§ 99
Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów,
podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego
ucznia.
§ 100
Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców,
rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektora lub z innych źródeł dotyczących spraw
osobistych i rodzinnych ucznia.
§ 101

Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.
§ 102
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą
zespoły przedmiotowe.
2. Nauczyciele tworzą zespoły zadaniowe, a w szczególności zespół ewaluacyjny.
§ 103
Pracą zespołu przedmiotowego i zespołu zadaniowego kieruje powołany przez dyrektora
przewodniczący zespołu.
§ 104
Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korygowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i ich modyfikowania;
2) wspólne opiniowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania
osiągnięć edukacyjnych;
3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia;
4) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w
szkole;
5) w razie wprowadzenia wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole własnych,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
§ 105
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie działań
wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami;
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
5) włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy;
6) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i z innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 podejmuje następujące
działania:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego
oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna
jest indywidualna pomoc i opieka;
4) planuje okresową i roczną pracę z klasą;
5) inicjuje prace i działania samorządu klasowego;
6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci (wychowawca jest
zobowiązany do rozpoznania warunków środowiskowych ucznia, m.in. poprzez
umożliwione wizyty w domu rodzinnym ucznia),
b) okazywanie pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączania rodziców w sprawy klasy i szkoły,
7) organizuje współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w
rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i
szczególnych uzdolnień (organizację i formy udzielania pomocy psychologicznej i
pedagogicznej);
8) czuwa nad sprawiedliwym, obiektywnym i terminowym stawianiem ocen śródrocznych i
rocznych;
9) pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w relacji:
a) nauczyciel - uczeń,
b) nauczyciel – klasa,
c) uczeń – uczeń,
d) uczeń - inny pracownik szkoły
10) korzysta w pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek i instytucji
oświatowych;
11) prowadzi odpowiednią dokumentację (dzienniki klasowe, arkusze ocen, świadectwa,
indywidualna karta obserwacji ucznia);
12) realizuje inne zadania wynikające z planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły w
danym roku szkolnym;
13) organizuje czas wolny i zajęcia pozalekcyjne: imprezy, wyjazdy do teatru, zabawy,
wycieczki, itd.;
14) organizuje zespół do udziału i przygotowania uroczystości szkolnych, wystaw,
konkursów, itd.
§ 106
Wychowawca organizuje minimum 2 zebrania przypadające na jeden okres nauki oraz
konsultacje z rodzicami według potrzeb. Miesiąc przed klasyfikacją szkoła informuje rodziców,
prawnych opiekunów o wynikach nauczania i przewidywanych ocenach niedostatecznych.

§ 107
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. Dopuszcza
się przestrzegając przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zatrudniania
Rozdział 9
Dzieci oddziału przedszkolnego
§ 108
1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
2. W przypadku dzieci zakwalifikowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do
kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku
powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor.
§ 109
1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach
Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania jego godności osobistej;
5) poszanowania własności;
6) opieki i ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji jego osoby.
2. Rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju i warunków
życiowych oraz do struktury organizacyjnej szkoły,
1) w maksymalnym stopniu organizowane są zabawy i gry na powietrzu;
2) szkoła zapewnia wyposażenie dostosowane do psychofizycznych warunków dzieci.
Rozdział 10
Uczniowie szkoły
§ 110
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy
ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
kończy 6 lat w danym roku szkolnym, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w
którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologicznopedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor na
podstawie opinii publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej lub niepublicznej poradni
pedagogiczno-psychologicznej.
4. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być
odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
5. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku
szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając obowiązek
szkolny w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub
ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez
szkołę.
§ 111
1. Dyrektor przyjmuje uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci siedmioletnie, którym nie
odroczono rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Dziecko jest zapisywane do szkoły z rocznym wyprzedzeniem.
4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane do klasy pierwszej z urzędu.
5. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły są przyjmowane na wniosek rodziców po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami. Szczegółowe zasady rekrutacji określa „Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach”.
6. Fakt zamieszkania w obwodzie stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy lub na
podstawie dowodu osobistego rodziców.
7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor na pisemny wniosek rodziców przyjmuje do szkoły
ucznia spoza obwodu uwzględniając:
1) możliwości lokalowe Szkoły;
2) miejsce zamieszkania (zamieszkanie w pobliżu Szkoły);
8. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza
ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach
określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej
ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa
szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

9. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, przeprowadza się z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od
klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, zajęć
technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
10. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń
przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane
zajęcia.
§ 112
1. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
2. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza
odległości wymienione w ust.1, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
§ 113
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
4) zapewnienia dziecku, które realizuje obowiązek szkolny poza szkołą;
5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.
2. W przypadku nierealizowania przez rodziców spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego
szkoła zobowiązana jest do podjęcia następujących działań przewidzianych procedurą
postępowania szkoły:
1) Wychowawca w czwartym dniu nieobecności podejmuje rozmowę z uczniami w klasie,
na temat przyczyn nieobecności danego ucznia. Może także porozmawiać z rodzicami
nieobecnego ucznia. Wychowawca po tej rozmowie musi być przekonany, że rodzice
nieobecnego ucznia wiedzą o absencji dziecka na zajęciach.
2) Wobec częstych, aczkolwiek pojedynczych, nieobecności ucznia w szkole w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od pierwszej nieobecności wychowawca przeprowadza rozmowę z
rodzicami i uczniem.
3) W przypadku powtórzenia się sytuacji nieuzasadnionej absencji ucznia na zajęciach,
wychowawca natychmiast przeprowadza z uczniem i jego rodzicami drugą rozmowę,
która powinna skończyć się sporządzeniem notatki służbowej podpisanej przez
wychowawcę i rodzica. Rozmowa z rodzicami musi być poprzedzona pisemnym
wezwaniem rodzica do szkoły. W zawiadomieniu tym musi znaleźć się data i godzina
spotkania.

4) Jeżeli działania przewidziane w pkt. 1, 2, 3 okażą się być mało skuteczne i uczeń nie
zmieni swojego stosunku do obowiązku szkolnego i do obowiązku nauki wychowawca
niezwłocznie organizuje spotkanie rodzica z dyrektorem szkoły. Z tego spotkania należy
sporządzić notatkę.
5) Dyrektor szkoły wobec braku efektów oddziaływań wychowawczych podjętych zgodnie z
pkt. 1 - 4 poleca wychowawcy sporządzić i wysłać do organu prowadzącego wniosek o
wszczęcie egzekucji administracyjnej.
6) W wyjątkowych przypadkach procedura może być przyspieszona.
3. W opisanej procedurze postępowania zmierzającej do wyegzekwowania spełniania obowiązku
szkolnego przez ucznia oraz wyegzekwowania spełniania obowiązku rodziców do
regularnego posyłania dziecka na zajęcia lekcyjne, szkoła będzie szukać pomocy u
specjalistów ds. nieletnich, w Komendzie Policji, a w szczególnie trudnych przypadkach
będzie kierować sprawy do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
4. Brak współpracy ze strony rodziców ucznia powoduje:
1) zastosowanie wymienionych w ust. 2 i ust. 3 konsekwencji dyscyplinarnych,
2) zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.
Rozdział 11
Prawa ucznia
§ 114
1. Uczeń ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności
do:
1) wykorzystania wszystkich możliwości zespołu w przejawianiu własnej aktywności w
zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i
poszanowanie jego godności;
4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w tym dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, między innymi poprzez prawo do
uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w wycieczkach i innych imprezach
organizowanych przez szkołę;
8) reprezentowania zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach itp. zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami;
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce;
10) pomocy w przypadku trudności w nauce;

11) zdawania egzaminu poprawkowego, jeżeli w klasyfikacji końcowej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych lub za zgodą Rady Pedagogicznej w
wyjątkowych przypadkach - z dwóch przedmiotów;
12) składania egzaminu klasyfikacyjnego z materiału zrealizowanego w danym roku
szkolnym, jeżeli był nieklasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych;
13) składania egzaminu klasyfikacyjnego, jeżeli był nieklasyfikowany z przyczyn
nieusprawiedliwionych, ale za zgodą Rady Pedagogicznej;
14) uzyskania jeden raz w cyklu kształcenia promocji do następnej klasy w wypadku
niepomyślnego wyniku egzaminu poprawkowego, za zgodą Rady Pedagogicznej;
15) otrzymania świadectwa z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji
średnią stopni wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4.75 i co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania;
16) być zwolnionym z nauki informatyki i wychowania fizycznego na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza;
17) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego oraz
indywidualnego toku nauczania;
18) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w innych przypadkach w porozumieniu z
właściwym nauczycielem;
19) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w
organizacjach działających w szkole;
20) odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych;
21) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania zgodnie z zasadami
określonymi w „Regulaminie korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Rodakach”.
2. Szczegółowe prawa dziecka reguluje odrębny dokument – „Konwencja o Prawach Dziecka”.
Rozdział 12
Obowiązki ucznia
§ 115
1. Uczeń ma obowiązek:
1) Systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela
do wykonania w domu.
2) W czasie zajęć zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, a głos
zabierać tylko wtedy, gdy zostanie się do tego upoważnionym przez nauczyciela.
3) Maksymalnie wykorzystywać swoje możliwości, w celu uzyskania odpowiednich efektów
edukacyjnych. Uczeń powinien w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę oraz
rzetelnie pracować nad poszerzeniem swej wiedzy i swoich umiejętności.

4) Uczęszczać na zajęcia wynikające z planu lekcji oraz przybywać na nie punktualnie. W
razie spóźnienia uczeń zobowiązany jest do niezwłocznego przybycia do sali, w której
zajęcia się odbywają.
5) Nieobecności na zajęciach należy usprawiedliwiać najdalej w ciągu 7 dni od chwili
powrotu do Szkoły.
a) Usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonuje rodzic w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Dokumentem usprawiedliwienia
jest również zwolnienie lekarskie, na którym powinien znaleźć się dodatkowo podpis
jednego z rodziców.
b) Pozwolenie na wyjście ze Szkoły ucznia w czasie godzin lekcyjnych wydaje
wychowawca na podstawie pisemnej prośby rodziców.
c) Jeśli nieobecność ucznia związana jest z reprezentowaniem Szkoły, to uczeń
traktowany jest jako obecny.
6) Przestrzegać zasad bezpiecznego postępowania w Szkole i poza nią, tak aby nie stwarzać
zagrożenia dla siebie i innych.
7) Dbać o zdrowie i higienę osobistą oraz estetykę ubioru i otoczenia. Nosić obuwie zmienne
podczas wszystkich zajęć w szkole.
8) Chronić przyrodę, nie niszczyć roślin, nie męczyć zwierząt.
9) Dbać o mienie szkoły, kolegów i innych osób, a także swoje własne.
10) Ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
11) Kulturalnie odnosić się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
12) Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności.
13) Szanować światopoglądy i zapatrywania innych osób.
14) Pomagać potrzebującym, dla których pomoc młodego człowieka może być użyteczna.
15) Szanować godność i wolność osobistą innych ludzi.
16) Aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły.
17) Dbać o dobre imię szkoły.
18) Wykonywać uchwały Rady Pedagogicznej oraz zarządzenia Dyrektora.
19) Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
20) Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych
pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie rodzic ucznia, który ją
wyrządził lub rodzice grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.
21) Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po
skończonych zajęciach.
22) W okresie ustalonym przez dyrektora, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W
szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
23) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
2. W szkole obowiązuje strój codzienny lub strój galowy.
1) Ubiór codzienny powinien być czysty, schludny, w stonowanych kolorach, obuwie
szkolne na płaskiej podeszwie.
2) Na strój galowy składają się: czarne lub granatowe spodnie dla chłopców, czarna lub
granatowa spódnica dla dziewcząt, biała koszula lub bluzka, białe lub cieliste rajstopy lub
podkolanówki. W stroju galowym nie obowiązuje obuwie wymienne.

3) Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy składający się z białej,
gładkiej koszulki oraz długich lub krótkich spodni sportowych lub inny, jeśli został
uzgodniony z nauczycielem.
4) Bez względu na temperaturę obowiązuje zakrywanie ramion, brzucha i dekoltu
(dziewczęta).
5) Obowiązuje ograniczenie do minimum korzystania z biżuterii.
6) Zabrania się:
1) chodzenia w szkole w czapkach, chustkach oraz innych nakryciach głowy;
2) stosowania makijażu, malowania paznokci, noszenia paznokci wystających poza
opuszki palców, farbowania włosów;
3) żucia gumy;
4) przekłuwania części ciała i noszenia w nich ozdób, z wyjątkiem uszu;
5) propagowania strojem przynależności do subkultur;
6) propagowania zachowaniem, mimiką, gestykulacją treści wulgarnych;
7) szerzenia nietolerancji oraz zasad zachowania sprzecznych z obowiązującym prawem.
3. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego wyłączania podczas zajęć szkolnych telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Zabrania się fotografowania,
filmowania i nagrywania osób trzecich bez ich zgody. Uczeń może korzystać z telefonu tylko
w przypadku informowania rodziców o problemach zdrowotnych oraz w innych
szczególnych wypadkach.
Rozdział 13
Nagrody
§ 116
1. Uczniowie mogą być nagradzani indywidualnie i zbiorowo za rzetelną naukę i pracę
społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia.
2. Nagrody przyznają: Rada Pedagogiczna, dyrektor, wychowawcy klas i inni nauczyciele oraz
Rada Rodziców.
3. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który
czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść
zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.
§ 117
Rada Pedagogiczna, dyrektor, nauczyciele, Rada Rodziców mogą nagradzać uczniów również w
sposób nie wymieniony w niniejszym statucie.

Rozdział 14
Kary
§ 118
1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego
poprzez:
1) upomnienie przez nauczyciela wobec klasy;
2) naganę udzielaną przez wychowawcę;
3) naganę udzielaną przez dyrektora szkoły;
4) obniżenie oceny zachowania;
5) usunięcie ze szkoły, jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu;
6) za nieprzestrzeganie zarządzeń porządkowych oraz udowodnioną dewastację mienia
szkolnego uczeń i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną;
7) zawieszenie w pełnieniu funkcji w organizacji uczniowskiej;
8) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.
2. W przypadku odwołania ucznia (jego rodzica) od wymierzonej kary dyrektor szkoły powołuje
zespół w składzie: przewodniczący – dyrektor, wychowawca klasy, opiekun SU.
3. Zespół rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: oddalić odwołanie podając pisemne
uzasadnienie, odwołać karę, zawiesić warunkowo wykonanie kary.
4. Decyzja zespołu jest ostateczna.
5. Szkoła informuje rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
6. Od zastosowanej kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się do dyrektora szkoły
do 3 dni od daty otrzymania informacji o zastosowanej karze
Rozdział 15
Zawieszenie kary
§ 119
Kara lub jej część może zostać zawieszona na okres próby nie dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 120
Z wnioskiem o zawieszenie kary połączonym z poręczeniem właściwego zachowania ucznia
mogą wystąpić jego rodzice, wychowawca, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

Rozdział 16
Odwołania
§ 121
Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela można odwołać się do
dyrektora.

§ 122
Odwołanie może kwestionować zarówno winę jak i wysokość kary.
§ 123
Odwołania mogą wnosić: ukarany uczeń, pokrzywdzeni przez ukaranego, wychowawca,
Samorząd Uczniowski.
§ 124
Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.

Rozdział 17
Naprawianie szkód materialnych
§ 125
1. Za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają rodzice wraz z dziećmi.
2. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną może zostać zobowiązany do
naprawienia tej szkody.
3. Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź
niewypełnienia obowiązków przez ucznia, powinien on być zobowiązany do naprawienia
szkody.
4. O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych decyduje dyrektor.
Rozdział 18
Zmiana statutu
§ 126
1. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub jego części mogą składać: dyrektor, 4 nauczycieli, Rada
Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski.
2. Wnioski te muszą być zgłaszane do dyrektora na piśmie.
§ 127
1. Dyrektor zobowiązany jest w terminie jednego miesiąca do zwołania Rady Pedagogicznej,
która przygotowuje projekt zmian statutu.
2. Dyrektor przekazuje w terminie 7 dni projekt zmian przygotowany przez Radę Pedagogiczną
wnioskodawcy.
3. W momencie, kiedy statut wraz z wprowadzonymi zmianami staje się mało czytelny,
wprowadza się jednolity tekst statutu.

§ 128
Nowy statut z uchwalonymi zmianami niezwłocznie przesyła się organowi prowadzącemu Szkołę
i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

Rozdział 19
Postanowienia końcowe
§ 129
Wykładni przepisów niniejszego statutu dokonuje Rada Pedagogiczna.
§ 130
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, następującej treści:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach.
2. Szkoła posiada:
1) pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą;
2) stempel prostokątny z adresem szkoły i numerem telefonu oraz NIP.

Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach
został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej
w dniu 16.11.2017r.
numer uchwały Nr 8/2017-2018

(pieczęć i podpis dyrektora)

