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Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z
późn. zm.);
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad
techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
5. 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 2017 r. poz. 1534);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz.
649);
10. 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.
poz. 1578);
11.
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);
12. Rozporządzenie 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);
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214);
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.);
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.);
16. 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);
17. Rozporządzenie 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.);
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18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.);
19. Rozporządzenie 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 późn. zm.);
20. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
21. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189
z późn. zm.).
Przepisy definiujące.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1. szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
w Pawłowicach,
2. statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
w Pawłowicach,
3. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców
- należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka w Pawłowicach,
4. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka w Pawłowicach,
5. rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
6. organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Pawłowice,
7. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą - należy przez to rozumieć
Kuratora Oświaty w Katowicach.
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ROZDZIAŁ I
NAZWA SZKOŁY, TYP SZKOŁY ORAZ INFORMACJE O SZKOLE
§1
1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach.
2. Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach,
ul. Szkolna 1, 43 - 250 Pawłowice.
3. Szkoła posiada imię Janusza Korczaka i sztandar nadane przez Kuratora Oświaty
w Katowicach na wniosek dyrektora szkoły, sformułowany na podstawie wspólnego wniosku
Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów. Nadanie Imienia w dniu
01.06.1980 r., Sztandaru w dniu 06.11.1991 r.
4. Szkoła podstawowa jest jednostką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym,
kształcącym w cyklu ośmioletnim i zakończonym egzaminem.
5. Cykl kształcenia trwa 8 lat, w trakcie których wyodrębnia się dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny obejmuje klasy I - III;
2) II etap edukacyjny obejmuje klasy IV - VIII.
6. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. w ustroju Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
w Pawłowicach będą funkcjonować klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza
Wuwera w Pawłowicach.
7. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pawłowice.
8. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.
9. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne
i dokumenty określone przez Ministra Edukacji Narodowej.
11. Szkoła posiada dziennik elektroniczny.
12. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości
organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej
w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
ROZDZIAŁ II
WARUNKI TWORZENIA, ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANIE ODDZIAŁÓW
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
§2
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach prowadzi szkolenie
sportowe. Powoływanie oddziałów mistrzostwa sportowego na kolejne lata szkolne
uzależnione jest od zgody organu prowadzącego. Specjalizacja prowadzonych oddziałów na
kolejne lata szkolne, terminy rekrutacji oraz wymagania wobec kandydatów ogłaszane są
przez Dyrektora Szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na działanie oddziałów
mistrzostwa sportowego w następnym roku szkolnym.
2. W oddziale mistrzostwa sportowego prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące
szkolenie sportowe w jednym lub kilku dyscyplinach sportowych, w co najmniej trzech
kolejnych klasach szkoły danego typu. Liczba uczniów w oddziale mistrzostwa sportowego
jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.
3. Szkoła realizuje programy szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania
uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. W ramach programu
szkolenia sportowego szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, których
celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie poziomu wytrenowania.
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4. Oddziały mistrzostwa sportowego mogą realizować programy szkolenia we współpracy
z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami lub uczelniami.
5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej
16 godzin.
6. W ramach ustalonego obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych
realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym
planie nauczania.
7. W uzasadnionych przypadkach uczniowie szkoły, którzy ze względu na kontuzje lub inną
czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych,
uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. Uczniów
niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii
trenera/instruktora lub opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego
półrocza do oddziału działającego na zasadach ogólnych. Po każdym półroczu szkoła może
ogłosić nabór wtórny.
8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów mistrzostwa sportowego, przed
przystąpieniem do testów sprawnościowych, są zobowiązani do złożenia następujących
dokumentów w sekretariacie szkoły:
1) podania o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego danej specjalizacji wraz
z pisemną zgodą rodziców;
2) orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu od lekarza medycyny
sportowej.
9. Zestaw prób sprawnościowych i punktację oraz termin przeprowadzenia sprawdzianu
kwalifikacyjnego, dla poszczególnych dyscyplin sportowych, określa komisja rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły.
10. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do oddziałów mistrzostwa sportowego
następuje po zakończeniu prac komisji.
11. Ostateczną decyzję o przydziale do klasy podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się
z dokumentacją.
12. Rodzic jest zobowiązany wyrazić zgodę na przynależność do klubu patronackiego po
zakwalifikowaniu się kandydata do oddziału mistrzostwa sportowego.
ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy - Prawo oświatowe i z przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniając Program Wychowawczo Profilaktyczny dostosowany do potrzeb środowiska, o których mowa w odrębnych
przepisach, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Nauczanie i wychowanie w szkole ma na celu wszechstronny rozwój uczniów
i wychowanie ich na ludzi wartościowych, zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie.
3. Szkoła umożliwia pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
4. Szkoła nie pobiera od rodziców opłaty za udostępnianie gromadzonych informacji
w zakresie nauczania, wychowania, opieki dotyczącej ich dzieci bez względu na postać
i sposób przekazywania tych informacji.
5. Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych
warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia oraz innej
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działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego
rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
Działania te dotyczą:
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań
statutowych;
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
5) zarządzania szkołą lub placówką.
6. Założone cele szkoła osiąga poprzez realizację zadań:
1) przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej umożliwiającego podjęcie nauki w szkole
ponadpodstawowej;
2) wspieranie rozwoju intelektualnego, moralnego, społecznego, estetycznego
i duchowego uczniów;
3) promowanie w procesie wychowawczym uniwersalnych wartości;
4) kształtowanie postaw patriotycznych uczniów;
5) tworzenie warunków służących rozwijaniu u dzieci szacunku dla kultury i tradycji
regionalnych oraz podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
6) wspieranie rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwić
uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.
7. Szkoła realizuje zadania poprzez:
1) zatrudnienie kadry nauczycielskiej z wysokimi kwalifikacjami;
2) zatrudnienie pedagoga szkolnego i logopedy;
3) opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania dla każdego oddziału zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
4) opracowanie i wdrażanie programów autorskich i innowacyjnych;
5) doskonalenie procesu lekcyjnego polegającego na prowadzeniu zajęć nowoczesnymi
metodami, stosowanie metod nauczania odpowiadających celom kształcenia
możliwościom i potrzebom uczniów, a także realizowanie treści programowych
w odpowiednio wyposażonych salach dydaktycznych;
6) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym
wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do
Internetu oraz innych pracowni organizowanych w szkole;
7) zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają
w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodzica lub ze względu
na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole;
8) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie
z harmonogramem określonym w odrębnych przepisach;
9) organizowanie zajęć edukacyjnych w miejscach związanych z problematyką danego
przedmiotu (np.: teatr, muzeum), odbywanie zajęć poglądowych podczas wycieczek
przedmiotowych;
10) organizowanie współpracy ze szkołami z zagranicy w celu doskonalenia języka oraz
wspólnego opracowania projektów edukacyjnych w ramach programów europejskich;
11) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych w różnych
dziedzinach w oparciu o opracowane indywidualne programy nauczania rozwijające
uzdolnienia i zainteresowania uczniów, a w szczególności przygotowywanie uczniów
zdolnych do konkursów i olimpiad;
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12) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej;
13) opracowanie i realizowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły;
14) organizowanie uroczystości szkolnych i konkursów;
15) udział w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe;
16) współpracę z instytucjami kulturalnymi;
17) aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które
mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów.
8. Realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, w ramach którego
przewiduje się:
1) realizowanie tematów z zakresu doradztwa zawodowego na zajęciach z doradcą
zawodowym w klasie VII oraz VIII;
2) omówienie specyfiki zwodów podczas realizacji treści podstawy programowej na
różnych lekcjach (zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, fizyka, chemia, biologia, język
polski itp.);
3) poznanie uczniów, ich zainteresowań i potrzeb w zakresie orientacji zawodowej
poprzez ankiety, rozmowy, dyskusje;
4) prowadzenie szkolnej internetowej bazy z zakresu doradztwa zawodowego;
5) wyjazdy na dni otwarte szkół, udział w targach edukacyjnych;
6) projekcja filmów o tematyce zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych;
7) ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno pedagogiczną, aby pomóc w wyborze zawodu młodzieży niezdecydowanej i defektywnej
oraz mającej kłopoty w nauce;
8) przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego
na zebraniach ogólnych dla rodziców i zebraniach klasowych rodziców uczniów klas
ósmych;
9) indywidualna współpraca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy zdrowotne,
emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
9. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły;
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na
korytarzach - zasady i organizację ww. dyżurów określa odrębny regulamin;
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach;
4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki;
5) dostosowanie stolików, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów;
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP;
7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej;
8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej;
9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego
w stanie pełnej sprawności i stałej czystości;
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;
11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia.
10. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
1) zapewnienie uczniom równych praw bez względu na wyznanie, tożsamość narodową,
etniczną czy językową;
2) realizowanie nauki religii/etyki;
3) wyrażenie przez rodziców ucznia klasy I oraz uczniów nowo przyjętych do szkoły do
klasy wyższej niż pierwsza, pisemnej woli o uczestniczeniu w nauce religii swojego
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dziecka na cały okres nauczania w szkole podstawowej, a brak deklaracji jest
równoznaczny z niewyrażeniem zgody na naukę religii/etyki w szkole;
4) naukę języka mniejszości narodowej;
5) zapewnienie opieki uczniom nieuczęszczającym na religię.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY
§4
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.
2. Działalność organów szkoły łączy wspólnota celów i zadań, czyli tworzenie warunków do
pełnej realizacji wszystkich funkcji szkoły.
3. Organy szkoły:
1) działają i podejmują decyzje w granicach swych kompetencji i posiadanych
regulaminów;
2) umożliwiają rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
3) zapewniają bieżącą wymianę informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach;
4) współpracują i współdziałają na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły.
§5
1. Stanowisko Dyrektora szkoły podstawowej powierza organ prowadzący szkołę.
2. Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska Dyrektora szkoły może nastąpić, jeżeli
organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia
kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia. Kandydata na stanowisko
Dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu.
3. Dyrektor szkoły wykonuje swe zadania i obowiązki zgodnie z Ustawą - Prawo oświatowe,
Kartą Nauczyciela, rozporządzeniami MEN i innymi obowiązującymi przepisami.
4. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tego stanowiska
i odwołania z niego dokonuje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i organu prowadzącego.
§6
1. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących;
5) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
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6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez
Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także
może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych;
10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu na koniec klasy ósmej
przeprowadzonego w szkole;
11) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, 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;
12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.
2. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Przepis nie dotyczy ucznia
objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły występuje
do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkoły.
4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
5. Zadania Dyrektora:
1) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku
porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców:
a. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne;
b. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym;
2) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku
szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w następnym roku szkolnym;
a. ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub
materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej
trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;
b. 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;
c. ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów
edukacyjnych;
3) organizuje zajęcia dodatkowe.
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6. Dyrektor ma obowiązek:
1) dbać o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności uczniów i nauczycieli;
2) zapoznawać Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego;
3) w przypadku otrzymania od Rady wniosku o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
kierowniczego przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach
Radę Pedagogiczną w terminie 14 dni od otrzymania wniosku;
4) z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia
zostaną naruszone;
5) przedstawiać Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.
7. Dyrektor podstawowej szkoły publicznej sprawuje kontrolę spełniania obowiązku
szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie danej szkoły, a w szczególności:
1) kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego;
2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
8. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany, w ramach zadań
własnych, przesłać Dyrektorowi szkoły informację o aktualnym stanie i zmianach
w ewidencji ludności.
9. Dyrektor szkoły 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.
§7
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. 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.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy Dyrektora szkoły lub co najmniej 1/ 3 członków
Rady Pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
§8
1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
szkole;
4) ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
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6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2. Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz
podręczników ustala w drodze uchwały, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny
zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
4. Dyrektor może wstrzymać wykonania uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną,
o których mowa w ust.1, które są niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ
nadzorujący.
5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§9
1. Rada Pedagogiczna lub powołana wśród jej członków komisja przygotowuje projekt
statutu albo jego zmiany.
2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
3. W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
§ 10
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków. W sprawach personalnych obowiązuje
głosowanie tajne.
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są
protokołowane.
3. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zwłaszcza tych, które mogą
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
§ 11
1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców szkoły podstawowej.
W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego
ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym.
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2. Rada Rodziców działa według uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa
w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania
wyborów, o których mowa w ust.1.
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
4) występowanie rady oddziałowej rodziców do Dyrektora szkoły podstawowej
z wnioskiem o niedzielenie oddziału klas I - III w przypadku zwiększenia liczby uczniów
o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego;
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora
szkoły.
5. 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. 4 pkt. 1,
program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
§ 12
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Przez organy Samorządu Uczniowskiego rozumie się trójki klasowe oraz zarząd SU.
5. Samorząd Uczniowski posiada regulamin swojej działalności.
6. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
7. Do podstawowych kompetencji organów Samorządu Uczniowskiego należy:
1) reprezentowanie ogółu uczniów szkoły;
2) przedstawianie Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców
wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a przede wszystkim dotyczących
podstawowych praw ucznia;
3) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań;
6) prawo do zaproponowania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
8. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może organizować i realizować działania
w zakresie wolontariatu, może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.
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§ 13
1. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców są organami niezależnymi,
działającymi zgodnie ze swoimi kompetencjami, opracowanymi przez siebie regulaminami,
które są zgodne ze statutem szkoły.
2. Ewentualne spory między organami szkoły rozstrzyga 4 - osobowa komisja w składzie:
1) Dyrektor szkoły;
2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
3) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
4) przedstawiciel Rady Rodziców.
3. Ostateczna decyzja, dotycząca spornych kwestii rozstrzygana jest przez zespół
wymieniony w ust. 2 drogą głosowania zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V
WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 14
1. Rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 dzieli się na dwa semestry.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw
świątecznych, ferii zimowych i letnich, dni wolnych od zajęć dydaktycznych określa
Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na początku roku szkolnego
określa kalendarz na dany rok szkolny.
§ 15
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie szkolnego
planu nauczania, w terminie ustalonym przez organ prowadzący szkołę.
2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, wykaz zajęć
edukacyjnych
w
danym
oddziale,
ogólną
liczbę
godzin
obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący, liczbę
godzin pracy wszystkich pracowników pedagogicznych.
3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych ustalony jest przez
dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 16
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
realizują zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania w danym roku.
2. W szkole funkcjonują klasy I - VIII. Liczba uczniów w oddziale jest uzgadniana z
organem prowadzącym.
1) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, może
podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 uczniów.
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2) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt. 1, zwiększając
liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 uczniów, na wniosek rady oddziałowej oraz po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
3) Liczba uczniów w oddziale klas I - III szkoły podstawowej może być zwiększona nie
więcej niż o 2 uczniów.
4) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I - III szkoły podstawowej zostanie zwiększona
zgodnie z pkt. 1 i 2, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera
nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym
oddziale.
5) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt. 1 i 2, może funkcjonować
ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. W szkole mogą być tworzone klasy integracyjne i dwujęzyczne. Zasady tworzenia tych
oddziałów regulują odrębne przepisy.
4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na
zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach, o których mowa w ust. 4,
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Przy mniejszej liczbie uczniów podziału na
grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
6. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV - VIII prowadzone są w grupach do
26 uczniów.
7. Liczba uczestników zespołów dydaktyczno - wyrównawczych nie może być wyższa niż
8 uczniów.
8. Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów
zdolnych nie może być wyższa niż 8 uczniów.
9. Liczba uczestników zajęć logopedycznych nie może być wyższa niż 4 uczniów.
10. Liczba uczestników zajęć korekcyjno - kompensacyjnych nie może być wyższa niż
5 uczniów.
11. Zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej powinny się odbywać w grupach
liczących od 6 do 16 uczniów.
§ 17
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone
w systemie:
1) pierwszy etap edukacyjny: klasy I - III szkoły podstawowej,
2) drugi etap edukacyjny: klasy IV - VIII szkoły podstawowej,
3) trzeci etap edukacyjny: klasy gimnazjalne do wygaszenia oddziałów gimnazjalnych.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu
kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1;
b. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
c. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
d. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
e. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
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4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt. 2, organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą
organu prowadzącego szkołę.
5. Szkoła może prowadzić również inne zajęcia niż te wymienione w ust. 3.
6. Dodatkową formą działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są zajęcia z religii
oraz zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie.
1) Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których
rodzice wyrażają takie życzenie.
2) Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3) Dla wszystkich uczniów klas IV - VII oraz gimnazjalnych organizowane są zajęcia
edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie.
4) Udział ucznia w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy,
zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
5) Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w ww. zajęciach.
6) Uczniowie niekorzystający z lekcji religii i zajęć Wychowania do życia w rodzinie mają
zapewnioną opiekę świetlicy szkolnej.
7. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te
zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.
8. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych rodzinnych lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele,
a szczególnie wychowawcy oraz pedagog szkolny. Opieka ta sprawowana jest poprzez:
1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły;
3) udzielanie rodzicom (w razie potrzeby bądź na ich prośbę) porad ułatwiających
rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci);
4) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji
zadań szkoły Ośrodek Pomocy Społecznej;
5) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających
szczególnej pomocy i opieki wychowawczej;
6) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki
i pomocy wychowawczej;
7) stworzenie możliwości udziału w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych,
rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych i nauczaniu indywidualnym;
8) opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych;
9) przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno - pedagogicznej w celu
stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia;
10) zorganizowanie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne
warunki materialne przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności
pomoc materialną;
11) współpracę z pielęgniarką szkolną;
12) współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną;
13) korzystanie z pomocy przedstawicieli policji.
§ 18
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy nauczycielskich kolegiów oraz studentów szkół
wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisma z uczelni, po uzgodnieniu warunków
odbywania praktyki z dyrektorem szkoły i nauczycielem obejmującym opiekę nad
praktykantem i po zawarciu odpowiedniej umowy.
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§ 19
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy
rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. Dla potrzeb świetlicy szkoła zapewnia pomieszczenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych zgodnie z opracowanym
regulaminem. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczestników.
4. Czas pracy świetlicy (w godzinach funkcjonowania szkoły) ustala nauczyciel świetlicy,
w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.
5. Do zadań świetlicy szkolnej należą:
1) tworzenie warunków do nauki i wypoczynku;
2) organizowanie pomocy w nauce;
3) kształtowanie nawyków higieny osobistej, troska o zachowanie zdrowia;
4) tworzenie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze;
5) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
6) rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości dziecka.
6. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie wniosku, który
wypełniają rodzice.
7. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są doprowadzane i odbierane przez rodziców bądź
osoby upoważnione pisemnie przez rodziców. Pisemne upoważnienie w tej sprawie rodzice
składają u wychowawcy świetlicy.
8. W pierwszym okresie każdego roku szkolnego, po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek doprowadzania dzieci korzystających ze
świetlicy szkolnej do miejsca, w którym mieści się świetlica.
9. Wychowawcy świetlicy na początku każdego roku szkolnego opracowują „Plan pracy
świetlicy szkolnej”.
10. Plan pracy świetlicy szkolnej powinien być spójny z programem wychowawczo profilaktycznym szkoły.
11. Wychowawca świetlicy szkolnej opracowuje sprawozdanie z działalności świetlicy
szkolnej na posiedzenie Rady Pedagogicznej, podsumowując poszczególne okresy każdego
roku szkolnego.
12. W ramach świetlicy szkolnej działa stołówka szkolna, w której organizuje się w miarę
możliwości, dożywianie dla wszystkich chętnych uczniów szkoły.
13. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać pracownicy szkoły.
14. Czynności związane z pobieraniem opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej prowadzi
wyznaczona przez Dyrektora szkoły osoba.
15. Odpłatność za każdy niewykorzystany dzień jest zwracana pod warunkiem, że zgłoszenie
o niewykorzystaniu posiłku zostanie dokonane z wyprzedzeniem, nie później niż do
godz. 8.00 dnia, w którym posiłek nie będzie wykorzystany.
16. Prawa i obowiązki ucznia przyjętego do świetlicy szkolnej określa regulamin
wewnętrzny świetlicy szkolnej.
§ 20
1. W szkole funkcjonuje biblioteka oraz czytelnia dla uczniów i nauczycieli.
2. Biblioteka szkolna służy zaspakajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań
dydaktyczno - wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
3. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do czasu trwania zajęć szkolnych.
4. Użytkownikami biblioteki są:
1) uczniowie;
2) nauczyciele;
3) rodzice uczniów uczęszczających do szkoły;
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4) inni pracownicy szkoły.
5. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
5) wyrabianie i pogłębianie w uczniach nawyku czytania i uczenia się;
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami rodzicami i innymi
bibliotekami obejmują:
1) z uczniami:
a. upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów;
b. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań;
c. przygotowanie ich do samokształcenia;
d. rozbudzanie nawyku szacunku do książek i podręczników oraz odpowiedzialności za
ich wspólne użytkowanie;
e. propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej.
2) z nauczycielami:
a. udział w realizacji zadań programowych szkoły poprzez dostarczanie zbiorów
biblioteki na lekcje, koła zainteresowań, zajęcia i szkolenia itp.;
b. udostępnianie
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
i
materiałów
ćwiczeniowych;
c. przekazywanie wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz
sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
d. uzgadnianie z nauczycielami zakupów nowości;
e. współudział w organizacji imprez szkolnych, pozaszkolnych i konkursów.
3) z rodzicami w zakresie:
a. przekazywania informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców
i dziennika elektronicznego;
b. indywidualnych rozmów z rodzicami, dotyczących wyborów czytelniczych ich
dzieci;
c. współpracy z Radą Rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki;
d. popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
4) z innymi bibliotekami:
a. wspólne organizowanie imprez czytelniczych lub udział w imprezach, prelekcjach,
wystawach, spotkaniach literackich, konkursach organizowanych przez inne biblioteki;
b. wymiana wiedzy i doświadczeń oraz materiałów informacyjnych;
c. organizowanie wycieczek do innych bibliotek.
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
8. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określa regulamin biblioteki.
§ 21
1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom:
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) bibliotekę;
3) świetlicę;
4) obiekty sportowe i rekreacyjne (sala gimnastyczna, basen, boiska);
5) gabinet pedagoga szkolnego;
6) gabinet logopedy;
18

7) gabinet pielęgniarki szkolnej;
8) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze.
2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny, w tym w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy
szkolnej.
3. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa szkoła podejmuje następujące działania:
1) opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania
zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla
prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
2) w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
o przestrzeganie zasad BHP oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni,
a w nim określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje
z nimi uczniów;
3) niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru
upoważnionej do tego osoby;
4) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia,
a dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;
5) nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności, które tego
wymagają;
6) jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub sprzęt
lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie należy dopuścić
do rozpoczęcia zajęć; jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je
bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce;
7) przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznym miejscu instrukcje
bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nim zapoznany przed rozpoczęciem
pracy.
4. W szkole może działać Szkolny Wolontariat. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są
uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz
potrzebujących pomocy. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego
Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.
§ 22
1. Szkoła może organizować dla uczniów wycieczki szkolne. Szczegółową organizację
wycieczek określa regulamin wycieczek.
§ 23
1. W szkole powołane są przez Dyrektora zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy
i komisje zadaniowe.
ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE
§ 24
Obowiązek szkolny:
1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci
zamieszkujące obwód szkolny, współpracując w tym zakresie z rodzicami dziecka. Prowadzi
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ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Informacje o aktualnym stanie
i zmianach w ewidencji dzieci w wieku szkolnym szkoła uzyskuje od właściwych organów
Urzędu Gminy.
§ 25
1. Zasady rekrutacji uczniów regulują odrębne przepisy.
§ 26
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, z wyjątkiem
przypadków, w których Dyrektor szkoły zezwolił na spełnienie obowiązku szkolnego poza
szkołą;
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych;
4) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku Dyrektora szkoły,
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.
2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych;
2) znajomości wymagań programowych, kryteriów oceniania w danej klasie;
3) znajomości treści statutu oraz innych regulaminów obowiązujących w szkole;
4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce;
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowawczych oraz dalszego kształcenia
swych dzieci.
4. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwości wymiany informacji oraz
dyskusji na tematy wychowawcze i opiekuńcze.
5. Spotkania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Konsultacje odbywają
się według harmonogramu konsultacji lub za zgodą nauczyciela i po uzgodnieniu z nim
terminu w innym czasie.
6. Dyrektor szkoły przynajmniej jeden raz w roku zapoznaje rodziców na zebraniach
ogólnych z podstawowymi zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi.
7. Rodzice powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą oraz interesować się na
bieżąco postępami w nauce dziecka.
§ 27
Prawa i obowiązki ucznia.
1. Prawa ucznia:
1) prawo ucznia do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo ucznia do znajomości wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie;
3) prawo ucznia do znajomości sposobu sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych;
4) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
6) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
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7) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem;
8) prawo do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
9) prawo do korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
10) prawo do specjalnych form pracy dydaktycznej;
11) prawo do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia;
12) prawo uczniów szczególnie uzdolnionych do indywidualnych programów nauczania;
13) prawo uczniów do równych warunków kształcenia (zacieranie różnic pomiędzy
różnymi regionami kraju);
14) prawo uczniów do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki;
15) prawo uczniów do opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej;
16) prawo uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie do pobierania
nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
i predyspozycjami;
17) prawo uczniów niepełnosprawnych do zindywidualizowanego procesu kształcenia,
form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
18) prawo do odwołania się od wymierzonej kary statutowej według określonego
w statucie trybu.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) zdobywania wiedzy i przygotowywania się do wszystkich zajęć edukacyjnych;
2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych;
3) przestrzegania zasad kultury osobistej, współżycia społecznego oraz właściwego
zachowania wobec innych uczniów i wszystkich pracowników szkoły;
4) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych
ludzi;
5) przeciwstawiania się w miarę możliwości przejawom agresji, wandalizmu
i wulgarności;
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
7) niepodejmowania działań zagrażających zdrowiu i własnemu życiu oraz innych ludzi;
8) niesienia w miarę możliwości pomocy potrzebującym;
9) przestrzegania statutu i regulaminów obowiązujących w szkole oraz zasad ustalonych
przez społeczność szkolną, w tym kontraktów klasowych;
10) wywiązywania się z podejmowanych i nakładanych zadań przez Dyrektora,
nauczycieli, Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców;
11) szanowania mienia szkolnego;
12) troski o dobre imię i tradycję szkoły;
13) troski o dobro Ojczyzny;
14) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju (nie może mieć
wulgarnych i obraźliwych nadruków);
15) w czasie konkursów, egzaminów, świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
ucznia obowiązuje strój galowy (biało - granatowy lub biało - czarny);
16) noszenia zmiennego obuwia;
17) zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
w czasie lekcji oraz rejestrowania obrazów i dźwięków na terenie szkoły;
18) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, które powinno odbywać się w określony
sposób:
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a. usprawiedliwianie godzin nieobecnych powinno odbywać się na podstawie rozmów
z rodzicami, pisemnej informacji lub informacji poprzez mobidziennik oraz
zaświadczeń lekarskich;
b. pisemna informacja (usprawiedliwienie) lub usprawiedliwienie wysyłane przez
mobidziennik powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, datę oraz podpis rodzica;
c. usprawiedliwienia powinny być dostarczone do wychowawcy do 7 dni od momentu
pojawienia się ucznia w szkole;
d. usprawiedliwianie godzin nieobecnych z danego miesiąca następuje ostatecznie
z podsumowaniem frekwencji za dany miesiąc;
e. niedopuszczalne jest usprawiedliwianie nieobecności po upływie 30 dni;
f. notoryczne (t.j. trzy) nieobecności ucznia na wybranych lekcjach nie będą
usprawiedliwiane;
w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia (w czasie trwania zajęć
edukacyjnych) bez pisemnego, osobistego lub telefonicznego potwierdzenia zwolnienia
przez rodziców godziny te nie zostaną usprawiedliwione;
g. w przypadku pisemnego zwalniania ucznia z lekcji rodzic powinien poinformować
o dokładnej dacie, godzinie zwolnienia oraz potwierdzić to własnoręcznym podpisem;
h. pisemne zwolnienia i usprawiedliwienia powinny być przechowywane przez
wychowawcę do zakończenia danego roku szkolnego i udostępniane do wglądu
rodzicom w czasie zebrań lub konsultacji w celu poświadczenia ich autentyczności.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z lekcji wychowawca lub nauczyciel, któremu uczeń
przekazał zwolnienie (w razie nieobecności wychowawcy), potwierdzają pisemnie fakt
zwolnienia ucznia. Wyjątek stanowią tu zwolnienia pisane przez rodziców w obecności
pracownika szkoły. Uczeń przekazuje to potwierdzenie Pani woźnej, która tylko na podstawie
tego potwierdzenia ma prawo zezwolić na wcześniejsze opuszczenie szkoły.
4. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do:
1) wychowawcy, gdy prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły;
2) Dyrektora lub pedagoga, gdy prawa narusza wychowawca;
3) Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, gdy prawa narusza Dyrektor Szkoły.
§ 28
Nagrody i kary.
1. Uczeń jest nagradzany za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę
i wybitne osiągnięcia.
2. Rodzaje nagród:
1) pozytywna uwaga wychowawcy, nauczyciela i opiekuna organizacji uczniowskich;
2) pochwała Dyrektora;
3) dyplom uznania;
4) nagrody rzeczowe;
5) nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów, którzy otrzymali
świadectwo z wyróżnieniem, dla uczniów klas I - III oraz uczniów ze 100 % frekwencją;
6) list gratulacyjny wychowawcy i Dyrektora szkoły do rodziców.
3. Nagrody mogą być finansowane z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.
4. Za nieprzestrzeganie zasad oraz regulaminów obowiązujących w szkole uczeń otrzymuje
karę:
1) upomnienie nauczyciela, wychowawcy;
2) uwagi negatywne;
3) kary zespołu wychowawczego:
a. nagana;
b. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
c. praca społeczna na rzecz szkoły;
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d. przeniesienie do innej klasy.
5. Zastosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
6. O nałożeniu kary (nagana zespołu wychowawczego, zakaz udziału w imprezach
i wycieczkach szkolnych, przeniesienie do innej klasy) decyduje zespół wychowawczy
w porozumieniu z wychowawcą.
7. Informacje o otrzymaniu nagany zapisuje wychowawca klasy.
§ 29
1. Uczeń ma prawo do zgłaszania spraw niezgodnych ze statutem szkoły do:
1) wychowawcy;
2) innego nauczyciela;
3) pedagoga szkolnego;
4) opiekuna samorządu uczniowskiego;
5) Dyrektora szkoły.
2. Odwołanie może być wniesione ustnie lub pisemnie.
3. Instancją, która ostatecznie rozstrzyga zastrzeżenia jest Dyrektor szkoły.
4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zawiadomienia rodziców ucznia o nałożeniu na
niego kary.
5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary (w terminie 7 dni od
nałożenia kary), wnioskując pisemnie do Dyrektora o rozpatrzenie zasadności i wysokości
kary.
6. Dyrektor, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania, zawiadamia pisemnie
wnioskodawcę o swojej decyzji w sprawie odwołania. Dyrektor ma prawo, po zasięgnięciu
opinii zespołu wychowawczego, utrzymać lub uchylić karę albo zmniejszyć jej wymiar.
Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od tej decyzji Dyrektora do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
7. Uczeń, który w sposób ciągły i rażący uchybia obowiązkom, a jego zachowanie wpływa
demoralizująco na pozostałych uczniów, może być przeniesiony do innej szkoły. Dyrektor
występuje do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia.
8. Przed wystąpieniem o przeniesienie ucznia Dyrektor powinien:
1) wysłuchać opinii wychowawcy klasy lub nauczycieli;
2) przeprowadzić rozmowę z uczniem w obecności rodzica i wychowawcy klasy;
3) w oparciu o przeprowadzone rozmowy, sporządzić pisemną opinię o uczniu i zapoznać
z jej treścią Radę Pedagogiczną - wysłuchać opinii Rady Pedagogicznej o uczniu.
9. W przypadku, kiedy uczeń zachowuje się w następujący sposób:
1) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną;
2) używa lub rozprowadza środki odurzające, także alkohol;
3) przebywa na terenie szkoły lub poza nią pod wpływem środków odurzających lub
alkoholu;
4) odnosi się do nauczycieli w sposób uwłaczający ich godności osobistej;
5) dewastuje szkolne mienie
stosuje się odpowiednio procedury postępowania w przypadku czynu karalnego.
10. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczniów ucznia, który
ukończył 18 lat i lekceważy obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne.
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ROZDZIAŁ VII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB
WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW
§ 30
Informacje ogólne
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających
tę podstawę.
2. 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.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju poprzez
udzielanie przez nauczyciela informacji dotyczących mocnych i słabych stron ucznia oraz
tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach nauce,
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 37;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa
w § 35;
6) ustalanie warunków trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalenie warunków sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.
5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 31 ust. 8.
6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
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1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę w czasie
konsultacji lub w innym umówionym terminie.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz
inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom w czasie konsultacji lub w innym umówionym terminie.
10. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
11. Pojęcie specyficzne trudności w uczeniu się odnosi się do uczniów w normie
intelektualnej, właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach
sensorycznych, którzy wykazują trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych wynikające
ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo - percepcyjnego.
12. Uczniowie posiadający orzeczenie o niedostosowaniu społecznym, o ADHD, o zespole
Aspergera, autyzmie nie podlegają punktowej ocenie zachowania. W ich przypadku
wychowawca i nauczyciele mogą wpisywać uwagi tzw. neutralne. Na podstawie tych
zapisów, jak również w oparciu o opinię nauczycieli, innych uczniów i ocenianego ucznia
wychowawca wystawia ocenę zachowania.
13. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1 - 3, który jest objęty
pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na
podstawie tej opinii.
14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
15. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
16. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 15, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
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§ 31
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
oraz na ustaleniu według określonej skali śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła,
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na
podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz na ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. 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 pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem
uzdolnień.
5. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym
lub znacznym w klasach I - III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych
przepisów i zachowania ucznia osiągnięć w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 38.
8. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:
1) w ciągu 2 dni od poinformowania rodziców i ucznia o proponowanej ocenie, uczeń lub
jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu
o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do
wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
(maksimum o jeden stopień);
2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:
a. warunki podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej;
b. termin podwyższenia;
c. pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel;
3) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych
i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 3 dni przed klasyfikacyjnym
zebraniem Rady Pedagogicznej;
4) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia
roku szkolnego.
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9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy.
1) Proponowane oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele 7 dni roboczych przed ustalonym terminem konferencji klasyfikacyjnej a
oceny klasyfikacyjne 3 dni robocze przed ustalonym terminem konferencji
klasyfikacyjnej.
2) Proponowane oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca 7 dni roboczych
przed ustalonym terminem konferencji klasyfikacyjnej a oceny klasyfikacyjne
zachowania 3 dni robocze przed ustalonym terminem konferencji klasyfikacyjnej.
10. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć
edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne
wchodzące w skład tego bloku.
11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który
tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkimi i ponad wojewódzkim
uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
12. Uczniowi realizującemu indywidualny tok nauki na podstawie odrębnych przepisów
wyznacza się egzamin klasyfikacyjny.
13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
14. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii (etyki) średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
15. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,
o której mowa w ust.14, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych lub końcowych
ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest
liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
16. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, w szkole danego typu, z
uwzględnieniem § 30 ust. 3, uzyskał pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych;
2) w przypadku szkoły podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty,
o którym mowa w § 40.
17. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, o której mowa w ust. 14 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
18. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia z niepełnosprawnością
umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
19. 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.
20. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym
lub znacznym począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych
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przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz na ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
21. 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.
§ 32
1. Uczeń może realizować indywidualny program nauki w zakresie jednego, kilku lub
wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie
nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień,
zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
2. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji
ucznia.
3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej
klasy.
4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku
szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany
i promowany w czasie całego roku szkolnego.
5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym
mowa w ust. 8 - 11.
6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą
wystąpić:
1) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;
2) rodzice niepełnoletniego ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy
wniosek - za zgodą rodziców.
7. Wniosek składa się do Dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach
i oczekiwaniach ucznia, a także informacje o jego dotychczasowych osiągnięciach.
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie
zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub
akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować
pod jego kierunkiem.
9. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze
szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla danej klasy.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel - doradca
metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
11. Przepisy dot. ust. 8 - 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować
indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki.
12. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga
opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej:
1) Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej; zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok
szkolny;
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2) w przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację
w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas,
wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
szkołą;
3) w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, może on kontynuować indywidualny
program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.
13. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
wyznacza uczniowi nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.
14. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia
edukacyjne do danej klasy lub klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole, na wybrane
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub części
we własnym zakresie.
15. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać
wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem
nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego
nauczyciela uczącego ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do
indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej.
16. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub
tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń
realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I - III jest klasyfikowany na
podstawie egzaminu.
§ 33
Ocenianie w klasach I - III.
1. Ocena w edukacji wczesnoszkolnej stanowi opis osiągnięć dziecka, uwzględniający
specyfikę jego rozwoju w określonym przedziale wiekowym oraz wskazań do dalszej pracy,
pozwalających na mobilizację sił twórczych i aktywne uczestnictwo w procesie
dydaktycznym.
2. 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 przezwyciężeniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
3. W klasach I - III przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne i roczne.
4. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi.
5. W celu dokonania oceny bieżących umiejętności uczniów wprowadza się następujące
symbole cyfrowe oznaczające stopień opanowania wiedzy i umiejętności na danym poziomie
(oceny cząstkowe):
6 - celujący
5 - bardzo dobry
4 - dobry
3 - dostateczny
2 - dopuszczający
1 - niedostateczny
6. Dopuszcza się stosowanie przy symbolach cyfrowych znaków „+” i „-”. Znak „+” oznacza
wiadomości lub umiejętności opanowane trochę lepiej na danym poziomie, zaś „-” przy
danym symbolu oznacza wiadomości lub umiejętności opanowane trochę słabiej.
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7. Symbole cyfrowe stosuje się od I semestru klasy pierwszej.
8. W I semestrze klasy pierwszej nie stosuje się ocen: 1, 2 jedynie zapis słowny „nie
opanował”, „opanował słabo”.
9. Sprawdziany w klasach I - III mogą być zapowiadane na konkretny tydzień.
10. Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo opisowe.
11. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
13. Ocena zachowania przedstawiona jest w formie opisowej. Na ocenę śródroczną i roczną
zachowania ucznia w klasach I - III składają się następujące składowe: uwagi pozytywne,
negatywne i neutralne, ocena innych uczniów, samoocena ucznia, ocena wychowawcy, ocena
nauczycieli uczących w danej klasie, a w przypadku oceny rocznej uwzględnia się również
ocenę śródroczną.
14. Ostateczną decyzję o wystawionej ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy.
15. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych metod aktywizujących uczniów
(np. znaczki, naklejki, pieczątki itp.).
16. Informacje na temat zachowania dziecka otrzymują rodzice w formie ustnej na bieżąco,
w czasie konsultacji lub zebrań klasowych oraz w formie pisemnej (uwagi pozytywne
i negatywne).
17. Uczeń, który przejawia właściwe zachowanie, jest nagradzany uwagami pozytywnymi,
natomiast uczeń, który przejawia zachowania niewłaściwe, otrzymuje uwagi negatywne.
18. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
19. Wszyscy uczniowie klas I, II i III otrzymują na koniec roku szkolnego nagrody książkowe
ze zróżnicowanym wpisem, uwzględniającym osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie
ucznia. Nagrody książkowe finansowane są ze środków Rady Rodziców.
§ 34
Ocenianie i sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych w klasach IV - VIII.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców:
1) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
1) sprawdziany pisemne,
2) testy,
3) kartkówki,
4) odpowiedzi ustne,
5) przygotowanie do zajęć,
6) aktywność na lekcjach,
7) praktyczne umiejętności,
8) udział w uroczystościach,
9) udział w konkursach i zawodach sportowych,
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10) dyskusja,
11) zadanie domowe,
12) wypracowanie,
13) praca klasowa,
14) referat,
15) praca w grupach,
16) praca samodzielna,
17) osiągnięcia pozaszkolne,
18) testowanie sprawności fizycznej,
19) ćwiczenia praktyczne,
20) ćwiczenia laboratoryjne,
21) pokaz,
22) prezentacje indywidualne i grupowe,
23) prace projektowe,
24) opracowanie i wykonanie prac dydaktycznych,
25) wytwory pracy własnej ucznia.
3. Nauczyciele tego samego przedmiotu opracowują dla poszczególnych poziomów
edukacyjnych szczegółowe wymagania i zasady oceniania oraz przekazują informacje na ten
temat uczniom i rodzicom.
4. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o zasadach
odpytywania, pisania prac kontrolnych i ich poprawiania.
5. Prace kontrolne obejmujące szerszy zakres materiału muszą być zapowiedziane co
najmniej na tydzień przed ich przeprowadzeniem i poprzedzone powtórzeniem materiału.
Terminy prac powinny być zapisane w dzienniku. Prace winny być poprawione
i przedstawione uczniom do wglądu w ciągu 14 dni, a rodzicom na zebraniach
z wychowawcą, konsultacjach bądź w innym umówionym terminie z nauczycielem danego
przedmiotu na wniosek jednej ze stron.
6. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianej godzinnej lub
dwugodzinnej pracy pisemnej, termin ponownie uzgadnia się z klasą, przy czym nie
obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie.
7. Prace pisemne powinny być przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny.
8. Przy ocenianiu prac kontrolnych, w których stosuje się punktację, należy przyjąć
następujące kryteria:
ZAKRES PROCENTOWY PUNKTACJI

OCENA

0 % - 30 %

niedostateczna

31 % - 50 %

dopuszczająca

51 % - 70 %

dostateczna

71 % - 90 %

dobra

91 % - 100 %
91 % - 100 % + dodatkowo wykonane poprawnie
zadanie o podwyższonym stopniu trudności.
(na wybranych pracach pisemnych nauczyciel
daje zadanie dodatkowe na ocenę celującą)

bardzo dobra
celująca

9. W ciągu tygodnia uczeń nie może pisać więcej niż:
1) w klasach IV - VI dwie godzinne lub dwugodzinne prace pisemne;
2) w klasach VII - VIII trzy godzinne lub dwugodzinne prace pisemne.
10. Jednego dnia może odbyć się najwyżej jedna godzinna lub dwugodzinna praca pisemna.
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11. Krótkie prace pisemne, tak zwane „kartkówki” obejmują trzy lub więcej lekcji
związanych tematycznie. Trwają do 15 minut. W ciągu dnia uczeń może pisać dwie
kartkówki. Prace powinny być poprawione i oddane uczniom do wglądu w ciągu czternastu
dni.
12. Każdy sprawdzian zapowiedziany jest z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzony
utrwaleniem, które określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.
13. Do odpowiedzi ustnej uczeń powinien być przygotowany z trzech lub więcej lekcji
związanych tematycznie.
14. Uczeń może być nieprzygotowany w ciągu semestru do odpowiedzi ustnej jeden raz,
jeżeli przedmiot realizowany jest raz w tygodniu i dwa razy przy większej tygodniowej
liczbie godzin. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń powinien zgłaszać na początku zajęć.
15. Pod pojęciem uczeń nieprzygotowany do lekcji rozumie się:
1) nieprzygotowanie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;
2) nieopanowanie materiału z trzech lub większej liczby lekcji związanych tematycznie;
3) zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do lekcji (bez podania powodu);
4) brak zadania domowego (ustnego lub pisemnego).
16. Nieprzygotowanie do lekcji zapisywane jest w dzienniku w rubryce „np.”.
17. Uczeń, który zgłosi nieprzygotowanie do lekcji, nie pisze kartkówki niezapowiedzianej.
18. Uczeń nieobecny na sprawdzianie może pisać sprawdzian w innym terminie
(w uzasadnionych sytuacjach losowych może zostać zwolniony - decyduje nauczyciel
przedmiotu).
19. Po dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel wyznacza termin, do którego uczeń powinien
nadrobić zaległości.
20. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/rocznej ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych jest średnia ważona, za wyjątkiem oceny z plastyki, muzyki, religii, zajęć
technicznych, informatyki i wychowania fizycznego (sposób ustalania oceny z wyżej
wymienionych przedmiotów jest określony w Przedmiotowych Systemach Oceniania).
21. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów ma określoną wagę.
22. Wagi ocen:
1) oceny cząstkowe z co najmniej godzinnych prac pisemnych (testy, sprawdziany, prace
klasowe) wpisane są w kolumnie sprawdziany i przyporządkowuje się im wagę „2”.
Pozostałym ocenom odpowiada waga „1”.
2) przy obliczaniu średniej ważonej stosuje się następujący schemat:
a. każda z ocen cząstkowych mnożona jest przez przydzieloną jej „wagę”;
b. po wymnożeniu ocen przez ich wagę dodajemy wszystkie otrzymane iloczyny;
c. otrzymaną sumę dzielimy przez sumę wszystkich przydzielonych wag (ilość
ocen z wagą + podwojona ilość ocen za prace klasowe);
d. średnia ważona przybliżana jest do dwóch miejsc po przecinku.
3) w przypadku ocen cząstkowych z „+” lub „-” przyjmuje się , że :
a. +1 = 1,5
b. - 2 = 1,75
c. +2 = 2,5
d. - 3 = 2,75
e. +3 = 3,5
f. - 4 = 3,75
g. + 4 = 4,5
h. - 5 = 4,75
i. + 5 = 5,5
j. - 6 = 5,75
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4) Po obliczeniu średniej ważonej ustala się ocenę śródroczną za I semestr oraz roczną
i końcową na podstawie tabeli :
Średnia ważona
Uczeń uzyskuje ocenę celującą, jeśli
średnia ważona ocen wynosi 5,30
i powyżej lub 5,00 łącznie z uzyskaniem
przez ucznia szczególnych osiągnięć
w konkursach kuratoryjnych bądź innych
konkursach wojewódzkich
i ogólnopolskich (z wyłączeniem
konkursów szkolnych).

Ocena

CELUJĄCY

4,66 - 5,29

BARDZO DOBRY

od 3,66 do 4,65

DOBRY

od 2,66 do 3,65

DOSTATECZNY

od 1,66 do 2,65

DOPUSZCZAJĄCY

od 1 do 1,65

NIEDOSTATECZNY

23. Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany
oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.
24. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu
poprawienia oceny.
25. Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach
losowych uczeń może być zwolniony decyzją nauczyciela.
26. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny.
27. W przypadku prac poprawianych obie oceny wlicza się do średniej pod warunkiem
otrzymania oceny wyższej niż poprawiana.
28. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są pełne (bez + i -).
29. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi.
30. Nie przewiduje się na koniec semestru (roku) zdawania, zaliczania materiału objętego
programem nauczania.
31. Uczeń powinien mieć możliwość uzyskania co najmniej 3 ocen w semestrze
z przedmiotu, który odbywa się w wymiarze 1 godziny tygodniowo i co najmniej 5 ocen
z przedmiotu, który odbywa się w wymiarze 2 i więcej godzin tygodniowo. Powinna być
zachowana równowaga ilości ocen między odpowiedziami ustnymi, a kartkówkami
i sprawdzianami. Nie dotyczy to ilości ocen z zadań domowych.
32. Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną roczną rodzice są powiadomieni pisemnie
przez wychowawcę klasy o grożącej ocenie niedostatecznej oraz ocenie nagannej z
zachowania. Powiadomienie może się odbyć w czasie konsultacji. Jeżeli rodzice nie byli na
konsultacjach, informację wysyła się pocztą, listem poleconym.
33. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
technicznych, 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.
33

§ 35
KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
1. Poniższe kryteria służą ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania. Podstawą do
przyznawania określonej ilości punktów są obserwacje prowadzone przez wychowawców,
uwagi pozytywne i negatywne zapisane w dzienniku elektronicznym oraz zasięgnięcie opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
1) Kultura osobista: grzeczność, słownictwo (jednorazowo na koniec semestru):
a. swoją postawą pozytywnie wpływa na innych (reaguje na zło); jest kulturalny (nie
używa wulgaryzmów, stosuje formy grzecznościowe);
+ 1 do + 4 pkt.
b. jest niekulturalny; swoją postawą wpływa negatywnie na innych (wulgaryzmy, nie
stosuje się do poleceń nauczycieli, duża ilość uwag negatywnych itp.).
-1 do - 4 pkt.
2) Wygląd i ubiór (jednorazowo na koniec semestru):
a. schludny i estetyczny wygląd tzn. czysty, włosy niefarbowane, brak makijażu;
chłopcy bez kolczyków; właściwy strój uczniowski (tzn. niedopuszczalne są duże
dekolty, krótkie spódniczki, „prześwitujące” bluzki, zmienne obuwie, itd.);
+ 1 do + 5 pkt.
b. nie spełnia wymogów estetycznego wyglądu;
- 1 do - 5 pkt.
c. w przypadku rażącego niespełnianie wymogów estetycznego wyglądu wychowawca
na bieżąco wpisuje uwagi negatywne (np. ostry makijaż, notoryczny brak obuwia
zmiennego).
3) Frekwencja na zajęciach szkolnych (jednorazowo na koniec semestru):
a. każde nieuzasadnione spóźnienie; - 1 pkt.
b. każda godzina nieusprawiedliwiona; - 2 pkt.
c. od 0 do 15 godzin usprawiedliwionych; + 10 pkt.
d. w przypadku pojedynczych dni lub godzin usprawiedliwionych:
- 16 - 30 godzin; + 8 pkt.
- 31 - 45 godzin; + 6 pkt.
- powyżej 45 godzin; + 5 pkt.
Dodatnie punkty za frekwencję są przyznawane tylko w przypadku wszystkich
godzin usprawiedliwionych.
4) Praca na rzecz szkoły (jednorazowo na koniec semestru):
a. praca w samorządzie (szkolny, klasowy); od +1 do + 4 pkt.
b. aktywność społeczna; od 0 do + 4 pkt.
5) Zachowanie (uwagi wpisywane na bieżąco):
a. każdy pozytywny wpis w dzienniku elektronicznym w zakładce zachowanie;
od +1 do + 3 pkt.
b. każda uwaga negatywna w dzienniku elektronicznym w zakładce zachowanie;
od -1 do - 3 pkt.
c. uwagi dotyczące poszanowania mienia szkolnego (każda uwaga); - 4 pkt.
d. uwagi za przetrzymywanie książek z biblioteki powyżej 8 tygodni; - 2 pkt.
e. każda bójka; - 5 pkt.
f. stosowanie używek (każda uwaga); - 5 pkt.
g. nieprzestrzeganie zakazu używania podczas zajęć telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych; - 2 pkt.
h. różne przejawy agresji wobec kolegów i koleżanek; - 5 pkt.
6) Konkursy i zawody:
a. konkursy wewnątrzszkolne (wiedzy)
zajęcie I miejsca; + 6 pkt.
zajęcie II miejsca; + 4 pkt.
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zajęcie III miejsca; + 3 pkt.
udział; + 1 pkt.
b. konkursy międzyszkolne (wiedzy):
zajęcie I miejsca; + 10 pkt.
zajęcie II miejsca; + 8 pkt.
zajęcie III miejsca; + 6 pkt.
udział; + 4 pkt.
c. zawody i turnieje (sportowe, BRD):
zajęcie I miejsca w gminie; + 3 pkt., w powiecie: + 6 pkt.
zajęcie II miejsca w gminie; + 2 pkt., w powiecie: + 5 pkt.
zajęcie III miejsca w gminie; + 1 pkt., w powiecie: + 3 pkt.
7) Pochwały i nagany:
a. pochwała Dyrektora szkoły (m.in. za miejsca w konkursach powyżej powiatu);
od + 4 do + 10 pkt.
b. nagana zespołu wychowawczego (m.in. za: picie alkoholu, pobicia, kradzieże,
cyberprzemoc); od - 6 do - 10 pkt.
8) Wychowawca na koniec każdego semestru ma dla każdego ucznia do dyspozycji pulę
od 1 do 5 punktów, które może przydzielić za osiągnięcia nie ujęte ww. kryteriach (np.
udział w zajęciach pozaszkolnych, praca na rzecz środowiska).
9) Wychowawca przydziela 5 pkt. uczniowi, który w ciągu semestru nie otrzyma żadnej
uwagi negatywnej.
10) Uczeń może otrzymać ocenę wzorową, gdy otrzymał co najwyżej 5 punktów
ujemnych za uwagi negatywne i co najwyżej 6 punktów ujemnych za nieusprawiedliwione
nieobecności z zastrzeżeniem ust. 3b. Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą, gdy
otrzymał co najwyżej 20 pkt. ujemnych za uwagi negatywne i co najwyżej 16 punktów
ujemnych za nieusprawiedliwione nieobecności. Ocena roczna jest średnią obydwu
semestrów (suma punktów dzielona przez 2).
11) Uczeń, który w danym roku szkolnym otrzymał naganę zespołu wychowawczego, nie
może otrzymać oceny wzorowej zachowania, mimo że uzyskał wymaganą ilość punktów
na tę ocenę.
12) Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
13) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej rocznej zachowania wychowawca może
uwzględnić szczególną sytuację losową lub rodzinną ucznia.
14) Ilość punktów na oceny:
a. ocena wzorowa; co najmniej 45 pkt.
b. ocena bardzo dobra; od 31 pkt. do 44 pkt.
c. ocena dobra; od 20 pkt. do 30 pkt.
d. ocena poprawna; od 10 pkt. do 19 pkt.
e. ocena nieodpowiednia; minus 40 pkt. do 9 pkt.
f. ocena naganna; poniżej minus 40 pkt.
§ 36
Promowanie uczniów.
1. Promowanie uczniów polega na podjęciu uchwały w sprawie rocznej klasyfikacji
i dotyczy:
1) promowania uczniów do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły;
2) promowania uczniów poza normalnym trybem;
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3) promowania uczniów z wyróżnieniem.
2. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
3. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców 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.
4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I - III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców
ucznia.
5. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne.
6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 5, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10.
8. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a uzyskuje ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach
Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów
nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu
roku szkolnego.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
10. 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 zgodne ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 37
Egzamin klasyfikacyjny.
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć
edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
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i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się
również oceny zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem
egzaminu z: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych i wychowania fizycznego, gdzie ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego ustala się z uczniem, jego rodzicami.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Dyrektora szkoły.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza komisja
powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, oraz jego
rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu
jednego dnia.
13. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, przeprowadza komisja, w skład
której wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zadań edukacyjnych, z których
przeprowadzany jest ten egzamin.
14. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który
kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego
nowożytnego, Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
16. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 11 i 13;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 38.
20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 38.
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§ 38
Odwołanie od wystawionej oceny.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania nie później jednak niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,
zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie
5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami.
5. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
7. Komisja, o której mowa w ust. 6, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana
w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może
być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
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10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności
1) w przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia:
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d. imię i nazwisko ucznia;
e. zadania sprawdzające;
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b. termin posiedzenia komisji;
c. imię i nazwisko ucznia;
d. wynik głosowania;
e. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
11. Protokoły, których mowa w ust. 10 pkt. 1 i 2 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10 pkt. 1, dołącza się odpowiednio pisemne prace
ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub zwięzłą informację
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Dyrektora szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
14. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 39
Egzamin poprawkowy.
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną:
1) z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w
ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę egzaminacyjną.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, 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 albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka
regionalnego, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym
planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 40
Organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty na zakończenie szkoły podstawowej regulują
odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ VIII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 41
W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa
w ust. 1 określają odrębne przepisy.
Zadania dla osób pełniących funkcje kierownicze i innych pracowników szkoły określa
Dyrektor szkoły.
§ 42
1. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, między innymi poprzez realizowanie celów
oceniania określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie oceniania klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przez udzielanie pomocy uczniom, którzy tej pomocy
potrzebują;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
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4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
6) czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, między innymi poprzez
branie udziału w pracach Rady Pedagogicznej związanych z realizacją zadań szkoły oraz
wewnętrznym mierzeniem jakości pracy szkoły;
7) nie ujawniać spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą
naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
8) realizować zadania wynikające z odpowiednich przepisów prawa w tym ze statutu.
2. Nauczyciel odpowiedzialny jest:
1) za poziom nauczania swego przedmiotu;
2) poczucie bezpieczeństwa ucznia w szkole;
3) rozwój intelektualny ucznia;
4) rozwój emocjonalny ucznia.
3. Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych
i pozalekcyjnych opiekę sprawuje i za ich bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący
te zajęcia.
4. Nauczyciel dyżurujący przestrzega opracowanego regulaminu dyżurów.
5. Nauczyciel powinien podnosić swą wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa
pierwszeństwa do uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia zawodowego na
najwyższym poziomie. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zobowiązać
nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie.
6. Nauczyciel ma prawo:
1) do oceny swojej pracy oraz do wniesienia odwołania, za pośrednictwem Dyrektora
szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
2) do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania w realizacji programu
nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki
pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników
i innych pomocy naukowych;
3) do takiego wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację dydaktyczno wychowawczego programu nauczania;
4) do korzystania ze środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
7. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za uchybienia godności zawodu
nauczyciela lub obowiązkom.
§ 43
1. Nauczyciel, któremu powierzono wychowawstwo klasy:
1) sprawuje opiekę indywidualną nad każdym z wychowanków - rozpoznaje środowisko
ucznia, zna problemy ucznia, służy pomocą uczniowi;
2) we współpracy z rodzicami, pedagogiem, Dyrektorem, nauczycielami, poradnią
specjalistyczną, Radą Rodziców i odpowiednimi instytucjami, organizuje pomoc uczniom,
którym z przyczyn losowych lub rozwojowych potrzebna jest taka pomoc;
3) współpracuje z nauczycielami prowadzącymi w jego klasie zajęcia edukacyjne,
rozpoznając potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów w zakresie pomocy
psychologiczno - pedagogicznej;
4) opracowuje wspólnie z uczniami i rodzicami program wychowawczy klasy, który jest
dostosowany do potrzeb uczniów i spójny z programem wychowawczym szkoły;
5) współdziała z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych;
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6) współpracuje z pielęgniarką szkolną;
7) wspiera rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwić uczniom
przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy;
8) informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.
2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
Dyrekcji, pedagoga oraz innych nauczycieli i specjalistów.
§ 44
1. W Szkole Podstawowej tworzy się stanowisko wicedyrektora. Warunkiem wyrażenia przez
organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska jest odpowiednia liczba oddziałów (min.
12).
2. Dyrektor sporządza zakres czynności wicedyrektora, którego przyjęcie potwierdza
wicedyrektor.
§ 45
1. W szkole jest zatrudniony pedagog szkolny, który udziela pomocy pedagogicznej uczniom,
wspomagając w ten sposób ich rozwój i podnosząc efektywność pracy szkoły. Pomoc
pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) pomoc wychowawcom klas w pracy wychowawczej i opiekuńczej;
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych;
3) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, którym z przyczyn losowych
lub rozwojowych jest potrzebna taka pomoc;
4) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie
uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
5) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom
realizującym indywidualny tok nauki;
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;
7) prowadzenie bądź organizowanie różnych form terapii;
8) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
11) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
3. Zadania swoje pedagog szkolny realizuje we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami,
pielęgniarką, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi poprzez:
1) pedagogiczne doradztwo indywidualne;
2) doradztwo wychowawcze;
3) obserwacje i wywiady środowiskowe;
4) współpracę z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką opiekuńczą
i wychowawczą.
4. Szczegółowy zakres działania pedagoga szkolnego określa przydział czynności.
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§ 46
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni
przedmiotowych;
b. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej
zbiory;
c. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych
zainteresowań i potrzeb;
d. wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu
informacji potrzebnych do odrabiania zadań domowych;
e. przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
f. organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
g. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji
szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań
dydaktyczno - wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej
uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia.
2) w zakresie prac organizacyjno - technicznych:
a. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami finansowymi
szkoły oraz przeprowadzanie ich selekcji;
b. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów;
c. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
d. wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
e. informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa;
f. przedstawianie Radzie Pedagogicznej śródrocznego i rocznego sprawozdania z pracy
biblioteki zawierającego ocenę stanu czytelnictwa, krótką charakterystykę przebiegu
pracy i wynikające z niej wnioski.
§ 47
1. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
1) organizowanie uczniom pomocy w nauce;
2) przeprowadzanie codziennych zajęć obowiązkowych tematycznych;
3) organizowanie gier i zabaw ruchowych;
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
5) sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwość zagrożenia
życia i zdrowia uczniów;
6) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności;
7) kształtowanie wśród uczniów nawyków higieny i czystości;
8) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy;
9) zbieranie pieniędzy na herbatę;
10) prowadzenie dokumentacji związanej z obiadami;
11) współpraca z wychowawcami klas i rodzicami.
§ 48
1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie szkole sprawnego
funkcjonowania, utrzymania obiektu szkolnego i jego otoczenia w ładzie i czystości.
Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor szkoły.
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ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 49
1.
2.
3.
4.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.
§ 50

1. Sprawy nie zapisane w niniejszym statucie regulują przepisy prawa oświatowego.
2. Nowelizacje w statucie mogą być dokonywane na wniosek każdego z organów szkoły,
muszą być one zgodne z przepisami prawa oświatowego.
3. Każdą zmianę treści statutu zatwierdza uchwała Rady Pedagogicznej.
4. Postanowienia statutu są przekazywane:
1) uczniom na godzinie wychowawczej lub na apelu;
2) rodzicom podczas zebrań lub konsultacji.
5. Statut szkolny jest udostępniony całej społeczności szkolnej i znajduje się w sekretariacie
oraz bibliotece szkolnej.
§ 51
Statut szkoły został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/17/18 z dnia 23 listopada 2017
r.
§ 52
Statut wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2017 r.
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