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Podstawa prawna

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini został opracowany w szczególności

w oparciu o:

1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

2. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z póżn. zm.),

3. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

60 z póżn. zm.).

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niepubliczna  Szkoła  Podstawowa  EDISON w Trzebini  jest  niepubliczną  ośmioletnią  szkołą

podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Pełna nazwa

szkoły brzmi: Niepubliczna Szkoła Podstawowa EDISON w Trzebini.

2. Siedziba szkoły mieści się pod adresem: ul. Grunwaldzka 101, 32-540 Trzebinia.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Kinga Grzybowska i Dariusz Grzybowski.

4. Nazwa  używana  przez  szkołę  w  pełnym  brzmieniu  i  na  pieczęci:  Niepubliczna  Szkoła

Podstawowa EDISON w Trzebini, ul. Grunwaldzka 101, 32-540 Trzebinia.

5. Szkoła  działa  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  oświatowego.  Nadzór

pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

§ 2

1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole - należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawową EDISON w Trzebini;

2) Ustawie – Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);

3) uczniach  -  należy  przez  to  rozumieć  uczniów  realizujących  obowiązek  szkolny  w

Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini;

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;

5) dyrektorze  -  należy  przez  to  rozumieć  Dyrektora  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej

EDISON w Trzebini;

6) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów dziecka oraz

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
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Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 3

1. Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie  –  Prawo  oświatowe  oraz  przepisach

szczególnych  wynikające  z  przepisów  prawa  oświatowego  oraz  uwzględniające  program

wychowawczo-profilaktyczny szkoły.  

2. Szkoła w szczególności:

1) umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa

ukończenia szkoły;

2) umożliwia poznanie i rozumienie świata;

3) umożliwia ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

4) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

5) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią;

6) zapewnia  opiekę  i  pomoc  uczniom,  którym  z  przyczyn  rozwojowych,  rodzinnych  lub

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna;

7) rozwija  umiejętności  i  zainteresowania  ucznia  poprzez  organizowanie  zajęć

pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

8) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy

wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

9) promuje zdrowy tryb życia;

10) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego jako jedną z form działalności 

dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

3. Kształcenie i wychowanie mają na celu w szczególności:

1) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła

i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku

dla  postępowych  tradycji  narodu  polskiego  i  jego  kultury,  literatury  i  języka  przy

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;

2) przygotowanie  uczniów  do  współuczestnictwa  w  życiu  kraju,  kształtowanie

odpowiedzialności  za  jego  losy  i  pomyślną  przyszłość,  pobudzenie  do  myślenia  w

kategoriach  nierozerwalności  interesów  państwa  i  narodu,  poszanowanie  prawa  i

konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu.

3) wychowanie dla pokoju;

4) kształtowanie  umiejętności  stosowania  zasad  współżycia  społecznego,  zaangażowania,

tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych;
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5) przygotowanie  do  życia  w  społeczeństwie,  rodzinie,  szkole  i  środowisku,  nabywanie

umiejętności  spełniania  powinności  wzorowego ucznia,  dobrego kolegi,  odpowiedniego

członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela;

6) wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi

ją wykonujących;

7) przygotowanie  do  aktywnego  i  twórczego  uczestnictwa  w  kulturze,  upowszechnianie

dorobku  kultury  narodowej  i  światowej,  kształtowanie  wrażliwości  na  piękno,

wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego

oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych;

8) włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i  zadań

człowieka w kształtowaniu środowiska;

9) rozwijanie  kultury  i  sprawności  fizycznej,  odporności  i  wytrzymałości  uczniów,

kształtowanie  nawyków  uprawiania  sportu,  turystyki  i  innych  form  aktywnego

wypoczynku.

4.  Szkoła  wykonuje  zadania  z  uwzględnieniem optymalnych  warunków rozwoju  ucznia,  zasad

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, w szczególności poprzez:

1)  umożliwianie  uczniom  podtrzymywania  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,

językowej  i  religijnej,  a  w  szczególności  wpajanie  zasad  poszanowania  dla  polskiego

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata

poprzez obchody ważnych rocznic narodowych, wycieczek do miejsc pamięci narodowej,

organizowanie akademii rocznicowych;

2)  udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z

poradnią  psychologiczno-pedagogiczną,  organizację  zajęć  wyrównawczych,

rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne;

3) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;

4)   zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki;

5) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas

zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz

kołach zainteresowań;

6)  umożliwianie pełnego rozwoju osobowości uczniów, udział w spektaklach teatralnych,

seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych

zajęciach  sportowych  prowadzonych  w  sali  gimnastycznej  lub  innych  obiektach

sportowych.

§ 4

3



1.  Szkoła  spełnia  funkcje:  kształcącą,  wychowawczą,  kompensacyjną  i  kulturotwórczą,  tworząc

warunki  do  wszechstronnego,  tj.  intelektualnego,  emocjonalnego,  moralno  -  społecznego,

estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów.

2. Szkoła wyposaża w wiedzę:

1) o człowieku i społeczeństwie;

2) o problemach społeczno - ekonomicznych współczesnego świata i kraju;

3) o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie;  

4) o  nauce,  technice  i  pracy  dającej  podstawę  do  naukowej  interpretacji  faktów  oraz

tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.

3. Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i

celowego  spożytkowania  zainteresowań  i  uzdolnień  w  kierowaniu  własnym  rozwojem  oraz

wyborze dalszej drogi kształcenia.

4.  W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii na życzenie rodziców.

Życzenie,  o którym mowa jest  wyrażanie w formie oświadczenia rodziców, które nie musi być

ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

 1)  o  zmianie  oświadczenia  rodzice  informują,  w  formie  pisemnej,  Dyrektora  za

pośrednictwem wychowawcy.

§ 5

1. Zadania dydaktyczne w szkole będą realizowane w szczególności poprzez:

1) stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej

2) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych;

3) zapewnienie uczniom dostępu do środków dydaktycznych;

4) prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania;

5) stwarzanie  sytuacji  umożliwiających  uczniom  wykorzystanie  zdobytej  wiedzy  i

umiejętności w praktycznym działaniu;

6) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów.

2. Zadania wychowawcze będą realizowane w szczególności poprzez:

1) realizację tematyki lekcji;

2) właściwy przykład nauczyciela;

3) realizację  zadań  wychowawczych  w trakcie  procesu  nauczania  poprzez  wykorzystanie

odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych;

4) organizacja apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi;

5) uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.

3. Zadania opiekuńcze będą realizowane w szczególności poprzez:
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1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na boisku

szkolnym, na wycieczkach;

2) stały  kontakt  z  rodzicami,  mający  na  celu  rozpoznanie  sytuacji  domowej  ucznia  i

udzielanie mu właściwej pomocy;

3) propagowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 3

Organy szkoły

§ 6

1. Organami szkoły są

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd uczniowski.

§ 7

1. Dyrektor kieruje działalnością Szkoły i  reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich sprawach

dydaktyczno-wychowawczych.

2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem

uczniowskim.

3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły;

3)  występowania  z  wnioskami  o  przyznanie  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny;

2) sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność

za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  organizuje  administracyjną,  finansową  i

gospodarczą obsługę szkoły;

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w

czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
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7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) stwarza  warunki  do  działania  w  szkole:  wolontariuszy,  stowarzyszeń, a  także  innych

organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,  których  celami  statutowymi  są

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

9) odpowiada  za  realizację  zaleceń  wynikających  z  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego ucznia;

10) dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,

rodzicami i samorządem uczniowskim.

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

12) ustala  grafik  dyżurów  nauczycieli  oraz  zasady  zastępstw  w  przypadku

nieobecności nauczyciela;

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 8

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w

szkole. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.  

3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym

okresie  (semestrze)  w związku z klasyfikowaniem i  promowaniem uczniów, po zakończeniu

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą

być organizowane na wniosek dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej

1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego  oraz  informacje  o

działalności szkoły.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny

za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków  o  terminie  i  porządku  zebrania  zgodnie  z

regulaminem rady.

7. Kompetencje  rady  pedagogicznej  określone  zostały  w  ustawie  - Prawo  oświatowe  oraz

przepisach szczególnych i obejmują m. in.:
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1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

5) ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym

sprawowanego  nad  szkołą  przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny,  w  celu

doskonalenia pracy szkoły.

8.  Rada  pedagogiczna  opiniuje  w  szczególności  organizację  pracy  szkoły,  w  tym  tygodniowy

rozkład zajęć edukacyjnych.

9.  Uchwały  rady  pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów w obecności,  co

najmniej połowy jej członków. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 9

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

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

o którym mowa w ust. 3.

3.  Zasady wybierania  i  działania  organów samorządu określa  regulamin uchwalany  przez  ogół

uczniów  w  głosowaniu  równym,  tajnym  i  powszechnym.  Organy  samorządu  są  jedynymi

reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.  Samorząd  może  przedstawiać  radzie  pedagogicznej  oraz  dyrektorowi  wnioski  i  opinie  we

wszystkich  sprawach  szkoły,  w  szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych  praw

uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między  wysiłkiem  szkolnym  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania  własnych

zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz rozrywkowej

zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi  w  porozumieniu  z

Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
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6.  Samorząd  w  porozumieniu  z  Dyrektorem  szkoły  może  podejmować  działania  z  zakresu

wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Rozdział 4

Organizacja szkoły

§ 10

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia

następnego  roku.  Daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  nauki  w  danym  okresie  zawarte  są  w

terminarzu roku szkolnego. Wynikają one z Kalendarza roku szkolnego opracowywanego przez

odpowiednie ministerstwo.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie

zajęć edukacyjnych w czasie  nie  krótszym niż 30 i  nie  dłuższym niż 60 minut,  zachowując

ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

4. Szkoła zapewnia opiekę uczniom w godzinach od. 7.00 do 17.30.

5. Nauka w szkole jest płatna.

6.  Na  podstawie  obowiązujących  przepisów  zajęcia  w  Szkole  mogą  zostać  zawieszone  oraz

przeorganizowane aby odbywać się w trybie zdalnym.

1) Zawieszenie zajęć oraz organizację zajęć zdalnych określa Procedura organizacji zajęć w

trybie zdalnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej EDISON w Trzebini.

2)  Procedura  organizacji  zajęć  w  trybie  zdalnym w Niepublicznej  Szkole  Podstawowej

EDISON w Trzebini będzie na bieżąco aktualizowana, by odpowiadać wytycznym zawartym w

obowiązujących ustawach oraz rozporządzeniach stosownych ministrów.

7. Szkoła umożliwia naukę uczniom z doświadczeniami migracyjnymi, a także uczniom z krajów

objętych działaniami wojennymi.

1)  Organizację  nauki,  ocenianie  oraz  klasyfikację  uczniów  z  doświadczeniami

migracyjnymi,  określa  Procedura  organizacji  nauki  uczniów  z  doświadczeniami  migracyjnymi.

 2) Procedura organizacji nauki uczniów z doświadczeniami migracyjnymi będzie na bieżąco

aktualizowana,  by  odpowiadać  wytycznym  zawartym  w  obowiązujących  ustawach  oraz

rozporządzeniach stosownych ministrów.

8.  Na  podstawie  obowiązujących  przepisów Szkoła  umożliwia  realizację  spełniania  obowiązku

szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą w ramach tzw. nauczania domowego.
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1) Organizację możliwości spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą

określa Procedura organizacji możliwości realizacji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku

nauki poza szkołą w ramach tzw. nauczania domowego.

2)  Procedura   organizacji  możliwości  realizacji  spełniania  obowiązku  szkolnego  i

obowiązku  nauki  poza  szkołą  w  ramach  tzw.  nauczania  domowego  będzie  na  bieżąco

aktualizowana,  by  odpowiadać  wytycznym w obowiązujących  ustawach  oraz  rozporządzeniach

stosownych ministrów. 

§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. W celu  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  nauczyciel  wychowawca

opiekuję się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6 letnich z

zajęciami  edukacyjnymi  prowadzonymi  w  klasie  I  z  tym,  że  co  najmniej  połowa  zajęć

prowadzonych  w  oddziale  przedszkolnym  oraz  co  najmniej  połowa  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych z zakresu odpowiednio:  edukacji  polonistycznej,  przyrodniczej,  matematycznej

praz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale

przedszkolnym i w klasie I.

4. Liczba  uczniów w oddziale  klasowym nie  powinna  przekraczać  18  osób.  W uzasadnionych

przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwiększeniu ilości uczniów w klasie.

§ 12

1. W szkole może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. Zadania wicedyrektora w szczególności:

1) zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności;

2) organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze;

3) wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

3. Szczegółowe zadania określone są w jego zakresie czynności.

§ 13

1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom w godzinach od. 7.00 do 17.30.

2. Uczniowie przebywają pod opieka w godzinach wskazanych w ust. 1 na podstawie wypełnionej

wcześniej przez rodziców deklaracji.

3. Dla uczniów przebywających pod opieką szkoły zapewnione są: opieka wychowawcza, pomoc w

nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.
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4. W czasie opieki organizowane są zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe

dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny.

§ 14

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem

2) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych

3) pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni.

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe 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.

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

2) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia  uczniów,  w  szczególności  w  celu

kształtowania ich aktywności i kreatywności;

4) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

3. Szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców.

4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII.

6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia gorącego posiłku w ciągu dnia, w czasie pobytu w

szkole.

1) Gorący posiłek jest organizowany przez zewnętrzną firmę w formie cateringu.

2) Posiłek jest dobrowolny.

3) Odpłatność za posiłek pokrywają rodzice / prawni opiekunowie uczniów. 
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Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole

§ 15

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu

indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia  i  czynników  środowiskowych

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego

ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w

środowisku społecznym.  

2. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  w  szkole  rodzicom uczniów  i  nauczycielom

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i

dydaktycznych  oraz  rozwijaniu  ich  umiejętności  wychowawczych  w  celu  zwiększania

efektywności pomocy udzielanej uczniom.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy

oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

w  szczególności  psycholodzy,  pedagodzy,  logopedzi,  doradcy  zawodowi  i  terapeuci

pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2)  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi,  w  tym  poradniami  specjalistycznymi,

zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, specjalisty lub prowadzących zajęcia z uczniem;

5) poradni;

6) pracownika socjalnego;

7)  asystenta rodziny;

8) kuratora sądowego;
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9) organizacji  pozarządowej,  innej  instytucji  lub  podmiotu  działających  na  rzecz  rodziny,

dzieci i młodzieży.

8.   W szkole  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  jest  udzielana  w  trakcie  bieżącej  pracy  z

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,  rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

6) porad i konsultacji;

7) warsztatów;

8) innych, wskazanych w zaleceniach poradni psychologiczno – pedagogicznych.

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na

celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zgodnie z wytycznymi. Liczba

uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

13.  Zajęcia  logopedyczne organizuje  się  dla  uczniów z  deficytami  kompetencji  i  zaburzeniami

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

14.  Zajęcia  rozwijające  kompetencje  emocjonalno-społeczne  organizuje  się  dla  uczniów

przejawiających  trudności  w  funkcjonowaniu  społecznym.  Liczba  uczestników  zajęć  nie  może

przekraczać 10.

15.  Inne  zajęcia  o  charakterze  terapeutycznym  organizuje  się  dla  uczniów  z  zaburzeniami  i

odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole. Liczba uczestników

zajęć nie może przekraczać 10.

16.  Zindywidualizowana  ścieżka  realizacji  obowiązkowego  rocznego  przygotowania

przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia,  zwane dalej  „zindywidualizowaną

ścieżką”,  są  organizowane dla  uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły,  ale  ze względu na

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować

wszystkich  zajęć  edukacyjnych  wspólnie  z  oddziałem  szkolnym  i  wymagają  dostosowania

organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
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17.  Zindywidualizowana  ścieżka  obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne,  które  są  realizowane

wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

18. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

19.  Uczeń  objęty  zindywidualizowaną  ścieżką  realizuje  w danej  szkole  programy nauczania,  z

dostosowaniem  metod  i  form  ich  realizacji  do  jego  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu

zdrowia.

20.  Dyrektor  szkoły ustala,  z  uwzględnieniem opinii,  o której  mowa w  §17 ust  9,  tygodniowy

wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność

realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego.

21. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.

22.  Zajęcia  rozwijające  uzdolnienia,  zajęcia  rozwijające  umiejętności  uczenia  się,  zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze  oraz  zajęcia  specjalistyczne  prowadzą  nauczyciele,  i  specjaliści

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

23. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

§ 16

1.Do zadań nauczycieli i specjalistów w szkole należy w szczególności:

1) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości

psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w  funkcjonowaniu

uczniów,  w  tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  uczniów  i  ich

uczestnictwo w życiu szkoły;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w

celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.

2, Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

1) obserwację  pedagogiczną  w  trakcie  bieżącej  pracy  z  uczniami  mającą  na  celu

rozpoznanie u uczniów:

a) trudności  w  uczeniu  się,  deficytów  kompetencji  i  zaburzeń  sprawności

językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także

potencjału ucznia i jego zainteresowań;

b) szczególnych uzdolnień.
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3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz

możliwości  psychofizyczne  wymaga  objęcia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną,  nauczyciel,

wychowawca  grupy  wychowawczej  lub  specjalista  niezwłocznie  podejmują  działania  przez

przepisy prawa oświatowego i poniższe przepisy.

4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.  

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą

psychologiczno-pedagogiczną  w  formach  wskazanych  w  zaleceniach  poradni  psychologiczno  -

pedagogicznych,  dyrektor  szkoły ustala  formy udzielania  tej  pomocy,  okres ich udzielania  oraz

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane na co wyrażają zgodę rodzice.

6.  Wychowawca  klasy  oraz  nauczyciele,  lub  specjaliści,  planując  udzielanie  uczniowi  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami.

7.  W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści  udzielający

uczniom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  wspierają  nauczycieli  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

8. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają

efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu

poprawę funkcjonowania ucznia.

9. Przepisy  §  15–16 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających, orzeczenie o potrzebie

indywidualnego  nauczania  lub  opinię  poradni  z  tym,  że  przy  planowaniu  udzielania  uczniom

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach

lub opiniach.

10. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą

dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

11.  O  potrzebie  objęcia  ucznia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  informuje  się  rodziców

ucznia albo pełnoletniego ucznia.

12.  O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły

informuje rodziców ucznia.

13. Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia dyrektorowi.

14. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku zestaw programów i podręczników.

15.  W uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  na  wniosek  nauczyciela  może  dokonać  zmian  w

szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w

tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
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16. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć

edukacyjnych,  a  w  przypadku  edukacji  wczesnoszkolnej  zestaw  składa  się  z  pakietu

przewidzianego dla poszczególnych klas na dany rok szkolny.

Współpraca z rodzicami

§ 17

1.Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki

i profilaktyki

1) Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznaje rodziców z planem pracy szkoły, a

wychowawcy klas z planami wychowawczymi oraz z przepisami dotyczącymi oceniania,

klasyfikacji, promowania i bezpieczeństwa uczniów.

2) Informacje na temat zachowania i postępów w nauce swego dziecka rodzice uzyskają w

czasie dyżurów nauczycieli szkoły poprzez osobisty kontakt nauczycieli i wychowawców z

rodzicami, bieżące informacje związane z zachowaniem ucznia nauczyciele zamieszczają

w dzienniku elektronicznym..

3) Organizuje się spotkania z rodzicami nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

§ 18

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku

kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że:

1) wybór  zawodu  jest  procesem  rozwojowym  i  stanowiącym  sekwencję  decyzji

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;

2) na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów,

ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;

3) na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament,

charakter,  poziom  inteligencji,  zainteresowania,  zdolności),  umiejętności,  doświadczenia,

15



wyznawane  wartości  i  normy,  czynniki  emocjonalne,  zdrowotne,  rodzaj  i  poziom

wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;

4) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku

życia człowieka;

5) działania w ramach doradztwa zawodowego muszą być systematyczne, zaplanowane i

realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;

6) doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i

nauczycielami;

7) doradztwo  zawodowe  ma  charakter  planowych  działań  ogółu  nauczycieli  i

koordynowane jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania

szkoły mają spójny charakter.

8) Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w zakresie:

a) dostarczania  uczniom  podstawowej  wiedzy  o  zawodach,  min.  poprzez

realizowanie na zajęciach wiedzy o społeczeństwie tematyki z zakresu:

I. pojęcie zawodu,

II. kwalifikacje zawodowe,

III. rodzaje zawodów.

a) organizowanie  na  lekcjach  wychowawczych  spotkań  z  osobami  wykonującymi

różne zawody;

b) prowadzenie zajęć warsztatowych, których celem będzie określenie predyspozycji

uczniów na podstawie uzdolnień, zainteresowań, cech usposobienia i temperamentu;

c) prowadzenie zajęć warsztatowych,  których celem będzie określenie  propozycji

dalszej drogi kształcenia;

d) opracowanie informacji o możliwościach pogłębienia wiedzy dotyczącej wyboru

zawodu i sytuacji na rynku pracy - prezentacje w gablocie szkolnej;

e) opracowanie  informacji  o  strukturze  szkolnictwa  ponadpodstawowego  -

prezentacja w gablocie szkolnej;

f) udział  wychowawców i  przedstawicieli  klas  ósmych  w Targach  Edukacyjnych

w celu zebrania informacji o szkołach ponadpodstawowych i sposobach rekrutacji;
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g) wyposażenie  uczniów  w  umiejętności  sporządzania  dokumentów  określonych

procedurą  ubiegania się  o  pracę,  a  w tym zakresie  m.in.  przeprowadzenie  z uczniami

ćwiczeń w pisaniu dokumentów;

h) spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy;

i) prezentowanie w gablocie szkolnej informacji, zestawień statystycznych i danych

dotyczących zmian na rynku pracy.

5.  Doradca  zawodowy,  a  w przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole,  dyrektor  Szkoły

wyznacza  nauczyciela  lub  specjalistę,  który  planuje  i  realizuje  zadania  z  zakresu  doradztwa

edukacyjno-zawodowego, a w szczególności:

1) systematycznie  diagnozuje  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  edukacyjne

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzi,  aktualizuje  i  udostępnia  informacje  edukacyjne  i  zawodowe  właściwe  dla

danego poziomu kształcenia;

3) prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem

kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez Szkołę;

5) współpracuje  z  innymi  nauczycielami  w  tworzeniu  i  zapewnieniu  ciągłości  działań

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspiera  nauczycieli  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej.

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami szkoły

§ 19

1. Nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia się na podstawie Kodeksu

pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.

2. Szczegółowy zakres czynności nauczycieli i innych pracowników określa dyrektor szkoły.

§ 20

1. Nauczyciel jest zobowiązany w szczególności:

1) rzetelnie  realizować  zadania  związane  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz

podstawowymi  funkcjami  szkoły:  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą,  w  tym
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zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  w  czasie  zajęć

organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) dbać  o  kształtowanie  u  uczniów  postaw  moralnych  i  obywatelskich  zgodnie  z  ideą

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5) dbać  o  bezpieczeństwo  uczniów  podczas  zajęć  na  terenie  szkoły,  bezpieczeństwo

powierzone jego opiece uczniów;

6) planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania;

7) pogłębiać  swoją  wiedzę  i  kwalifikacje  poprzez  uczestnictwo  w  kursach,  warsztatach,

studiach podyplomowych;

8) wykorzystywać różne metody nauczania.

2. Nauczyciel sprawuje w szczególności:

1) bezpośrednią  opiekę  nad  uczniami  przebywającymi  na  terenie  szkoły  podczas

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;

2) opiekę  nad  uczniami  podczas  zajęć  poza  terenem  szkoły  w  trakcie  wycieczek,  wyjść

grupowych oraz innych wyjść;

3) opiekę  nad  uczniami  podczas  przerw  międzylekcyjnych  zgodnie  z  regulaminem  i

ustalonym harmonogramem.

3. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków w szczególności:

1) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

2) dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;

3) systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz

podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

4) przygotowuje  uczniów  do  konkursów  i  olimpiad  przedmiotowych  oraz  innych  form

współzawodnictwa naukowego i sportowego;

5) czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej.

4. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

1) wynagrodzenia za pracę;

2) podnoszenia kwalifikacji  zawodowych poprzez udział  w różnych formach doskonalenia

zawodowego;

3) pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach;

4) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu nauczania.

5. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
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1) prawidłowy przebieg  prowadzonych  przez  siebie  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  i

stosowanie w nich przyjętych metod pracy;

2) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;

3) włączanie  się  w  proces  edukacyjny  szkoły  zgodnie  z  jej  charakterem,  programem

wychowawczo- profilaktycznym;

4) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów;

5) życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  powierzonych  jego  opiece  uczniów  podczas  zajęć

prowadzonych w szkole i poza nią;

6) powierzone mu mienie szkoły.

6. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Wobec postępowania nauczyciela może być złożona skarga.

1) Skarga powinna zawierać:

a) wskazanie osoby, od której pochodzi, wraz z danymi adresowymi

• Jeżeli  w  skardze  nie  wskazano  adresu  wnoszącego  i  nie  ma

możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych,

skargę pozostawia się bez rozpoznania. 

• Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której anonimowa

skarga  dotyczy  bardzo  ważnych  spraw,  np.  związanych  z

bezpieczeństwem uczniów.

b) wskazanie, na co wnoszący się skarży, wraz z opisem zdarzenia

c) żądanie potwierdzenia dostarczenia

2) Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie

zadań  przez  właściwe  organy  Szkoły  lub  jej  pracowników,  naruszanie  praworządności  lub

interesów  skarżących,  a  także  przewlekłe  lub  biurokratyczne  załatwianie  spraw.  Przedmiotem

skargi na nauczyciela mogą być tyko i wyłącznie działania nauczycieli i rady pedagogicznej. 

a) Skargę na nauczyciela może złożyć

• każdy rodzic lub opiekun prawny w imieniu małoletniego dziecka, jeśli

uważają  że  stało  się  ono  ofiarą  naruszenia  praw  określonych  w

Konwencji  o  Prawach  Dziecka,  ustawie  o  systemie  oświaty  i  jej

przedmiotowych rozporządzeniach.

• Uczeń

• Pracownik szkoły

3)  Skarga  powinna  być  złożona  najpóźniej  w  ciągu  miesiąca  od  wydania  orzeczenia,

postanowienia lub danej decyzji przez szkołę, albo od dokonania naruszenia przez nauczyciela.

4) Skarga może być skierowana do:

a) Dyrektora Szkoły
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b) Wicedyrektora Szkoły

c) Wychowawcy

d) Pedagoga

5) Skargi rozpatrywane są zgodnie z obowiązującą w Szkolę Procedurą postępowania ze

skargami.

§ 21

1.  Dyrektor  powierza  każdy oddział  szczególnej  opiece  wychowawczej  jednemu nauczycielowi

uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym

oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale w szczególności:

1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy;

3) na wniosek rodziców danego oddziału.

4. W celu realizacji swoich zadań wychowawca w szczególności:

1) tworzy warunki wspomagające wszechstronny rozwój ucznia;

2) otacza opieką każdego ucznia;

3) zapoznaje uczniów z zasadami bezpiecznego dojścia do i powrotu ze szkoły;

4) przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie i rodzinie;

5) rozwija umiejętności pomagające uczniom rozwiązywać swoje problemy życiowe.

5. W ramach współpracy z rodzicami wychowawca:

1) planuje całokształt pracy wychowawczej;

2) utrzymuje  z  rodzicami  stały  kontakt  w celu  poznania i  ustalenia  potrzeb opiekuńczo -

wychowawczych, a także w celu współdziałania przy rozwiązywaniu trudnych problemów;

3) zapoznaje rodziców ze statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi z realizowanych w

klasie zajęć edukacyjnych oraz kryteriami oceniania zachowania;

4) na bieżąco informuje rodziców o zachowaniu, postępach i trudnościach w nauce ich dzieci;

5) spotyka się z rodzicami na ogólnych zebraniach.

6. W ramach współpracy z nauczycielami uczącymi w jego oddziale wychowawca:

1) utrzymuje stały kontakt z nauczycielami;

2) informuje nauczycieli o potrzebach i oczekiwaniach uczniów;

3) na  bieżąco  przekazuje  informacje  ułatwiające  i  wspomagające  proces  dydaktyczno  -

wychowawczy.
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7. Wychowawca współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną

pomoc w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczo - edukacyjnych.

8.  Wychowawca  wykonuje  czynności  administracyjne  związane  z  prowadzeniem dokumentacji

przebiegu nauczania.

9. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb

oraz warunków środowiskowych Szkoły.

10. Do zakresu zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia;

3) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów;

4) planowanie  i  organizowanie  wspólnie  z  uczniami  i  ich  rodzicami  różnych  form życia

zespołowego, rozwijających jednostki i integrujących klasę;

5) ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

6) organizowanie życia kulturalnego oddziału;

7) prowadzenie  z  uczniami  rozmów,  pogadanek,  dyskusji  na  temat  rozwoju  fizycznego,

psychicznego i społecznego człowieka;

8) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów;

9) utrzymywanie  kontaktu  z  rodzicami  uczniów  poprzez  organizowanie  spotkań

indywidualnych i zebrań w celu:

10) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych,

11) udzielania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych;

12) współpraca  z  pedagogiem  szkolnym  i  innymi  specjalistami  dla  zapewnienia

uczniowi  pełnego  i  prawidłowego  rozwoju  psychofizycznego  na  miarę  jego  potrzeb,

możliwości, zainteresowań, uzdolnień;

13) zorganizowanie samorządu klasowego i czuwanie nad jego pracą;

14) organizowanie prac i akcji społecznie użytecznych na terenie klasy i szkoły;

15) ułatwianie  uczniom właściwego  zorganizowania  czasu  wolnego  oraz  rozwijanie

zainteresowań i uzdolnień;

16) otaczanie uczniów indywidualną opieką;

17) zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym, dokumentacją

wewnętrzną, ze Statutem, w tym ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania;
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18) rozpoznawanie  i  diagnozowanie  możliwości  psychofizycznych  oraz

indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów;

19) wnioskowanie i objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

§ 22

1. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  uczniów,  w  tym  diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,  predyspozycji,  zainteresowań  i  uzdolnień

uczniów  oraz  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w  funkcjonowaniu

uczniów,  w  tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i  jego

uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych  w  szkole  w  celu  rozwiązywania  problemów

wychowawczych stanowiących barierę  i  ograniczających aktywne i  pełne  uczestnictwo

ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do

rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  innych  problemów  dzieci  i

młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania

oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy  w  środowisku  przedszkolnym,  szkolnym  i

pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie  i  prowadzenie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych  w  sytuacjach

kryzysowych;

7) pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości  psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,

predyspozycji,  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn  niepowodzeń

edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym barier  i  ograniczeń

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
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b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.  Pedagog  szkolny  opracowuje  na  każdy  rok  szkolny  ramowy plan  pracy  zatwierdzany  przez

dyrektora szkoły i składa sprawozdanie z jego realizacji na koniec roku szkolnego.

3.  Pedagog  szkolny  dokumentuje  swoją  działalność  na  zasadach  określonych  w  odrębnych

przepisach.

§ 23

1.  Pracownicy  niebędący  nauczycielami  współtworzą  wspólnotę  szkoły.  Mają  oni  obowiązek

wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie

szkoły.

2. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania

szkoły, utrzymanie obiektu szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Zadania dla pracownika niebędącego nauczycielem należy w szczególności:

1) przestrzeganie przydzielonego mu zakresu obowiązków;

2) przeciwdziałanie mobbingowi w szkole;

3) dbanie o bezpieczeństwo uczniów;

4) dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy;

5) sumienne i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków;

6) dbanie o mienie szkoły.

Rozdział 6

Uczniowie szkoły

Prawa i obowiązki uczniów

§ 24

1.Podstawowym  prawem  ucznia  jest  prawo  do  nauki  w  warunkach  poszanowania  godności

osobistej oraz własnych przekonań.

2. W szkole respektowane są wobec ucznia prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w

szczególności:

1) swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza

tym dobra innych osób;

2) prawo do poszanowania i ochrony życia prywatnego;
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3) zapewnienia  poczucia  bezpieczeństwa,  ochrony  przed  wszelkimi  formami  przemocy

fizycznej bądź psychicznej;

4) prawo do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

5) prawo do korzystania z informacji.

3. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i takiej organizacji życia szkolnego, która

umożliwi  zachowanie  rozsądnych  relacji  między  wysiłkiem  szkolnym,  a  możliwością

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

2) do  zindywidualizowanej  nauki  w  klasach  i  zespołach  gwarantujących  wysoki  poziom

nauczania i oddziaływań wychowawczych;

3) znajomości  programu  nauczania,  wymagań  edukacyjnych  nauczycieli,  regulaminu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

4) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

5) wpływania  na  życie  szkoły  poprzez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszanie  się  w

organizacjach działających na terenie szkoły;

6) organizowania,  w  porozumieniu  z  Dyrektorem,  imprez  kulturalnych,  oświatowych  i

rozrywkowych, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;

7) do rozwijania zdolności, talentów oraz zainteresowań;

8) do pomocy w przypadku trudności w nauce;

9) do korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;

10) uzyskiwania nagród i wyróżnień.

4. Obowiązkiem ucznia jest:

1) przestrzeganie postanowień zawartych w statucie;

2) właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych, a także podczas przerw oraz innych

zajęć, w tym organizowanych poza terenem szkoły;

3) zdobywanie wiedzy i przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych;

4) szanowanie praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi;

5) przeciwstawianie się przejawom brutalności i agresji;

6) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;

7) dbanie o dobro, ład i porządek w szkole;

8) zachowanie się zgodne z zasadami kultury współżycia;

9) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły;

10) systematyczna nauka i praca nad własnym rozwojem;

11) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych

uczniów;
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12)  usprawiedliwianie  w  określonym  terminie  i  formie,  nieobecności  na  zajęciach

edukacyjnych za pośrednictwem rodziców;

13)  przestrzegać  regulaminów  pomieszczeń  szkolnych  wynikających  ze  specyfiki  ich

przeznaczenia;

14) przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

15)  przestrzeganie  zasad  noszenia  na  terenie  szkoły  jednolitego  stroju  określonego  w

Informatorze Szkoły;

16) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni i zmieniać obuwie.

§ 25

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach z zastrzeżeniem ust. 3:

1) jeżeli narusza statut i lekceważy obowiązki szkolne;

2) jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia;

3)  udowodnionego przebywania  na  terenie  szkoły  w stanie  nietrzeźwym i  pod wpływem

narkotyków,  dopalaczy  oraz  posiadania,  przechowywania  i  rozprowadzania  alkoholu,

narkotyków lub dopalaczy;

3) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczyciela i pracowników szkoły;

4) jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych

osób;

5) naruszenia  nietykalności  cielesnej  innych  osób  (uczniów,  nauczycieli  i  innych

pracowników szkoły);

6) stwarzanie  swoim  zachowaniem  zagrożenia  zdrowia  i  życia  innych  uczniów  lub

pracowników szkoły;

7) bez  konieczności  stosowania  wcześniej  kar  przewidzianych  w  statucie  w  przypadku

orzeczenia wobec niego prawomocnego wyroku skazującego za czyn określony w ustawie

Kodeks Karny.

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów także w przypadku, gdy jego rodzice nie uiszczą

należnego czesnego w ciągu jednego miesiąca od daty obowiązującej wpłaty i nie złożą u dyrektora

szkoły wniosku o zmianę trybu płatności.

3. Dyrektor w każdym terminie może przenieść ucznia do szkoły wskazanej przez rodziców lub

prawnych  opiekunów  w  przypadku,  gdy  uczeń  notorycznie  łamie  przepisy  statutu  szkolnego,

otrzymał kary przewidziane w statucie,  a stosowane środki  zaradcze nie  przynoszą pożądanych

efektów.
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4. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze pisemnej decyzji administracyjnej dyrektora na

podstawie uchwały rady pedagogicznej.

5. Dyrektor szkoły o skreśleniu z listy ucznia informuje ucznia i jego rodziców.

6. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje uczniowi i jego rodzicom odwołanie. Odwołanie składa

się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Nagrody i Kary

§ 26

1. Nagroda może być przyznana uczniowi za rzetelną i wyróżniającą i naukę (średnia co najmniej

4,75),  wybitne  osiągnięcia  w  olimpiadach,  konkursach  i  zawodach  sportowych,  wzorowe

zachowanie, oraz pracę na rzecz szkoły.

2. Nagroda może być przyznana na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, samorządu

uczniowskiego lub klasowego.

3. Nagrody mogą być przyznawane w następującej formie: pochwały, dyplomu uznania, nagrody

rzeczowej.

4. O udzieleniu nagrody uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców ucznia.

5. Uczeń lub rodzic ma prawo do odwołania się od przyznania nagrody, gdy uzna,  że jest  ona

niesprawiedliwa w stosunku do odniesionych osiągnięć i zasług. 

6. Odwołanie kierowane jest do Dyrektora szkoły.

7. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie w terminie 3 dni po dniu, w którym poinformowa-

no ucznia o nagrodzie.

8. Wniesienie odwołania przez ucznia lub rodzica od otrzymanej nagrody powoduje zawieszenie jej

do czasu wydania decyzji rozstrzygającej.

9. Dyrektor Szkoły rozpoznaje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia

złożenia odwołania.

10. W wyniku rozpoznania odwołania, o którym mowa w ust. 5, dyrektor Szkoły może odstąpić od

przyznania nagrody, utrzymać nagrodę lub zmienić rodzaj przyznanej nagrody.
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11. O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, o których mowa w ust. 10, dy-

rektor Szkoły niezwłocznie informuje zainteresowanego ucznia i jego rodziców.

§ 27

1. Wobec ucznia, który nie przestrzega obowiązującego w szkole prawa, narusza zasady i normy

współżycia społecznego może być udzielana kary, w szczególności za:

1) nieprzestrzeganie statutu szkoły;

2) niewywiązywanie się ze swoich obowiązków;

3) stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły;

4) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego;

5) dokonanie kradzieży;

6) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających;

7) niewłaściwe odnoszenie się do pracowników szkoły

8) stwarzanie  swoim  zachowaniem  zagrożenia  zdrowia,  życia  innych  uczniów  lub

pracowników szkoły.

2.  O  nałożenie  kary  wnioskuje  nauczyciel,  wychowawca  lub  inny  pracownik  szkoły  za

pośrednictwem wychowawcy.

3. Kara może być udzielona w formie:

1) upomnienia wychowawcy;

2) upomnienia dyrektora szkoły;

3) nagany dyrektora szkoły;

4)  Skreślenia  z  listy  uczniów  na  mocy  rozwiązania  umowy  o  świadczeniu  usług

edukacyjnych.

4. W przypadku gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na

terenie szkoły lub w związku z realizacją  obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,  dyrektor

może zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci:

1) pouczenia;

2) ostrzeżenia ustnego;

3) ostrzeżenia na piśmie;

4) przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego;

5) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły:
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a) grabienie liści;

b) koszenie trawy;

c) sprzątanie terenu szkoły;

` d) mycie korytarzy;

e) wykonywanie drobnych prac pielęgnacyjnych w szkole, np. malowanie.

5.  Zastosowanie  środka  oddziaływania  wychowawczego,  o  którym mowa w ust.  4  może  mieć

miejsce jedynie za zgodą rodziców albo opiekuna ucznia.

6. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej

w statucie szkoły.

7. Wykonywanie rac, o których mowa w punkcie 5), a)-e), odbywa się pod opieką upoważnionego

nauczyciela, rodzica lub opiekuna ucznia.

8.  Dyrektor  nie  może  zastosować  oddziaływań  wychowawczych,  wymienionych  w  ust.  4  w

przypadku, gdy nieletni dopuści się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa

ściganego  z  urzędu  lub  przestępstwa  skarbowego.  W  takim  przypadku  konieczne  jest

zawiadomienie sądu rodzinnego lub policji.

9. Jeżeli rodzice / przedstawiciel ustawowy nieletniego lub nieletni nie wyrazi zgody na propozycję

dyrektora szkoły – dyrektor ma obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego o demoralizacji lub o

czynie karalnym.

10. Uczeń lub jego rodzic ma prawo do odwołania się od kar wymienionych w ust. 3, w terminie 7

dni od powzięcia wiadomości o jej nałożeniu do dyrektora szkoły.

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie i postanawia:

1) oddalić odwołanie;

2) odwołać karę;

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

12. Dyrektor Szkoły rozpoznaje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia

złożenia odwołania.

13. Dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia odwołania, o

którym mowa w ust. 5, powiadamia ucznia i jego rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania.
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Usprawiedliwianie nieobecności uczniów

§ 28

1. Ustala się następujący sposób usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach:

1) w  przypadku  nieobecności  ucznia  trwającej  nieprzerwanie  dłużej  niż  5  dni  rodzice,

opiekunowie  zobowiązani  są  do  usprawiedliwienia  nieobecności  poprzedzonego

informacją przekazaną za pośrednictwem panelu e-usprawiedliwienia lub wiadomości w

dzienniku elektronicznym szkoły;

2) w przypadku nieobecności ucznia trwającej krócej niż 5 dni usprawiedliwienie ma formę

pisemną, zawiera wskazanie przyczyny nieobecności jest podpisane przez rodziców lub

inne uprawnione osoby, usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą także dokonać

rodzice  osobiście  lub  poprzez  panel  e-usprawiedliwienia  w  dzienniku  elektronicznym

szkoły;

3) usprawiedliwienie składa się do wychowawcy klasy, na najbliższych zajęciach po ustaniu

nieobecności, nie później niż tydzień po powrocie do szkoły;

4) usprawiedliwienia niespełniające wskazanych wyżej warunków nie będą uwzględniane;

5) wychowawca  klasy  nie  uznaje  usprawiedliwień,  których  treść  jest  sprzeczna  ze

stwierdzonym stanem faktycznym.

2. Szkoła sprawuje kontrolę nad przebiegiem realizacji obowiązku szkolnego uczniów. 

Rozdział 7

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 29

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych Ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  podstawy  programowej  oraz  wymagań

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) Wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.  Ocenianie  zachowania  Ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  oddziału,

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie.
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§ 30

1.  Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  odbywa  się  w  ramach  oceniania

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie Ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz

postępach w tym zakresie;

2) udzielanie Uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie Ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie Rodzicom i Nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce,

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie  Nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno  –

wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie  przez  Nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  otrzymania

przez  ucznia  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie  ocen  bieżących  i  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  informacji  o  postępach  i

trudnościach  ucznia  w  nauce  i  zachowaniu  ucznia  oraz  o  szczególnych  uzdolnieniach

ucznia.

3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.

12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

§ 31

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  otrzymania  przez  ucznia  poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

30



3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny klasyfikacyjnej z

zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca  oddziału  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  ich

rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i  trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

§ 32

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których

mowa w § 32 ust. 1 pkt 1. Rodzice mogą zwrócić się o pisemne uzasadnienie oceny.

4.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3  nauczyciel  przedstawia  pisemne  uzasadnienie  w

odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1, nie później jednak

niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

5.  Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  sprawdzone  i  ocenione  prace  pisemne  oraz  inna

dokumentacja  dotycząca  oceniania jest  udostępniona uczniowi  lub  jego rodzicom, o których

mowa w § 33 ust. 6 – 10.

6. Nauczyciele przechowują prace pisemne uczniów do końca roku szkolnego.

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane:

1) uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, na których prace są omawiane przez nauczyciela lub

na konsultacjach dla ucznia lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem;

2) rodzicom podczas zebrań albo indywidualnych spotkań z rodzicami.

8. Dopuszcza się możliwość sfotografowania lub sporządzenia kserokopii pracy, o której mowa w

ust. 7.

9.  Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  szkoła  może  udostępnić  do  wglądu  dokumentację

dotyczącą  egzaminu klasyfikacyjnego,  egzaminu poprawkowego,  sprawdzianu wiadomości  i

umiejętności  przeprowadzonego  w wyniku wniesionych  zastrzeżeń,  protokół  z  prac  komisji

rozpatrującej zastrzeżenia dorocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz inną dokumentację

dotyczącą oceniania ucznia.
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10.  Dokumentacja,  o  której  mowa w ust.  9  udostępniania  jest  do  wglądu  na  terenie  szkoły  w

obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły.

Zwolnienia z zajęć edukacyjnych

§ 33

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach

wychowania  fizycznego,  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych  możliwościach  wykonywania

przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na

podstawie  opinii  o  braku możliwości  uczestniczenia  ucznia  w tych zajęciach  wydanej  przez

lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie

śródrocznej  lub  rocznej  oceny klasyfikacyjnej,  w dokumentacji  przebiegu nauczania  zamiast

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 34

1. Dyrektor  Szkoły zwalnia  ucznia z  wadą słuchu,  z  głęboką dysleksją  rozwojową,  z  afazją,  z

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z nauki

drugiego  języka  obcego  nowożytnego  do  końca  danego  etapu  edukacyjnego  na  wniosek

rodziców  albo  pełnoletniego  ucznia  oraz  na  podstawie  opinii  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego

języka obcego nowożytnego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka

obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Ocenianie

§ 35

1.  Ocenianie  bieżące  z  zajęć  edukacyjnych  ma  na  celu  monitorowanie  pracy  ucznia  oraz

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

się uczyć.

2. Oceny bieżące z poszczególnych zajęć edukacyjnych powinny w jednakowym stopniu dotyczyć:

wiadomości i umiejętności.

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych odbywa się w następujących formach:

1) wypowiedź ustna,  będąca odpowiedzią na pytania nauczyciela,  prezentacja rozwiązania

zadania lub wykonanie innego polecenia;

2) wypowiedź  ustna,  będąca  prezentacją  lub  odczytaniem  obszerniejszego  materiału

przygotowanego przez ucznia na zadany wcześniej temat;

3) sprawdzian,  praca  klasowa,  wypracowanie,  test  –  dłuższa  praca  pisemna  obejmująca

wiadomości i umiejętności z całego działu programowego, kilku działów, zapowiedziana

przynajmniej tydzień wcześniej

4) kartkówka  –  niezapowiedziana  praca  pisemna  obejmująca  wiadomości  i  umiejętności

z kilku ostatnich jednostek lekcyjnych – czas trwania do 20 minut;

5) testy;

6) wykonywania  doświadczeń  –  ćwiczenie  praktyczne,  polegające  na  zaprojektowaniu

metody  postępowania,  wykonaniu  zadania  i  zaprezentowaniu  jego  wyników  w formie

ustnej lub pisemnej;

7) inne sposoby prezentacji osiągnięć edukacyjnych ucznia, wynikające ze specyfiki danych

zajęć edukacyjnych.

4.  Jeżeli  uczeń  z  powodów  usprawiedliwionych  bądź  nieusprawiedliwionych  nie  przystąpił  do

sprawdzianu obowiązkowego, to może do niego przystąpić w terminie ustalonym z nauczycielem

danego przedmiotu. Uczeń ma prawo do poprawy swoich ocen.

§ 36

1. Bieżące  oceny  w  klasach  I–III,  bieżące,  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć

edukacyjnych począwszy od klasy IV ośmioletniej szkoły podstawowej oraz oceny końcowe,

ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący  – 6;

2) stopień bardzo dobry  – 5;

3) stopień dobry     – 4;

4) stopień dostateczny  – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.
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2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1

pkt 1–5.

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4. Oceny bieżące, śródroczne i roczne, wpisujemy do dziennika cyfrowo.

5.  Szczegółowe  kryteria  ocen  zgodne  z  wymaganiami  edukacyjnymi  realizowanego  programu

nauczania opracowane przez nauczycieli danego przedmiotu są udostępniane przez cały rok szkolny

dla ucznia, rodzica. Ponadto nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów

oraz  ich  rodziców  o  wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  otrzymania  przez  ucznia

poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych.  Nauczyciele  dostosowują  wymagania  edukacyjne  do

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

oraz  podstawę  tego  dostosowania,  z  uwzględnieniem  konieczności  właściwego  zapewnienia

procesu kształcenia uczniów.  

6. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w Przedmiotowych Zasadach

Oceniania.

7.  W klasach I–III  śródroczne i  roczne  oceny klasyfikacyjne z  zajęć  edukacyjnych są ocenami

opisowymi.

8.  Nauczyciel  obowiązany jest  systematycznie  odnotowywać stopień  opanowania  wiadomości  i

umiejętności edukacyjnych ucznia.

9. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek,

zebrań oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

§ 37

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz

respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV, ustala się wg następującej skali:
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1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub

inne  dysfunkcje  rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  tych  zaburzeń  lub  dysfunkcji  na  jego

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie

indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej,  w  tym poradni

specjalistycznej.

5. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.

6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

7.  Na początku roku wychowawca powinien przedstawić uczniom warunki  oraz tryb uzyskania

wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

§ 38

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) przestrzega postanowień statutu szkoły (wzorowa postawa, dokładne wypełnianie poleceń

nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o nie);

2) jego postawa jest  godna naśladowania przez innych (wzór dla innych, chętny udział  w

pracach na rzecz szkoły - porządkowanie, upiększanie, estetyka sali lekcyjnej, korytarza

szkolnego);

3) nie spóźnia się i nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych, ma wzorowy stosunek do

nauki  (systematyczna  nauka  z  pełnym  wykorzystaniem  zdolności  intelektualnych  i

sprawnościowych, wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych);

4) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

5) posiada  wysoką  kulturę  osobistą  (nienaganne  zachowanie  wobec  osób  starszych,

nauczycieli,  kolegów,  wzorowe  zachowanie  poza  szkołą,  kulturalne  wysławianie  się

połączone ze stosowną postawą);

6) uczestniczy w życiu szkoły i klasy (zaangażowanie w akademie, uroczystości, programy

artystyczne, pomoc w pracy wychowawcy);

7) jest  wrażliwy na problemy innych (bezinteresowna pomoc kolegom słabszym w nauce,

rozwiązywanie konfliktów w klasie, obrona słabszych);

8)  dba o higienę ciała i estetykę ubioru.

35



2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) przestrzega  postanowień  statutu  szkoły  (bardzo  dobra  frekwencja,  brak  spóźnień,

wypełnianie  poleceń  nauczycieli  i  wychowawców,  poszanowanie  mienia  szkolnego  i

dbanie o nie, dbałość o estetykę sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół niej);

2) nie spóźnia się i nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

3) uczy  się  systematycznie  (pełne  wykorzystanie  możliwości  intelektualnych  i

sprawnościowych, szczególnych uzdolnień);

4) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią (okazywanie szacunku osobom starszym,

wszystkim pracownikom szkoły, kulturalne wysławianie się i stosowna postawa);

5) bierze  udział  w  konkursach  wewnątrzszkolnych  i  międzyszkolnych  (konkursy

przedmiotowe, sportowe, chętne i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz).

6) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

7) przestrzega  postanowień  statutu  szkoły  (bardzo  dobra  frekwencja,  brak  spóźnień,

wypełnianie  poleceń  nauczycieli  i  wychowawców,  poszanowanie  mienia  szkolnego  i

dbanie o nie, dbałość o estetykę sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół niej);

8) sporadycznie się spóźnia i ma pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwione;

9) systematycznie  się  uczy  na  miarę  swoich  możliwości  (systematyczna  nauka,  która  nie

zawsze jest połączona z pełnym wykorzystaniem intelektualnym);

10) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią (stosowny strój i postawa w każdej

sytuacji,  dbałość  o  kulturę  słowa,  szacunek  dla  osób  starszych,  nauczycieli,  kolegów,

członków rodziny);

11) bierze  udział  w  życiu  szkoły  i  klasy  (bierze  udział  w  większości  uroczystości

artystycznych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, dbałość o estetykę sali lekcyjnej);

12) ma  dobry  stosunek  do  kolegów  (brak  wulgaryzmów,  stosowanie  zwrotów

grzecznościowych i docenianie czyjejś pracy), a także ma poszanowanie cudzej własności i

dbałość o nią.

3. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) sporadycznie narusza postanowienia statutu szkoły;

2) niesystematycznie się uczy;

3) jest nieobowiązkowy;

4) niechętnie  angażuje  się  w życie  szkoły  i  klasy  (nie  zawsze  chętny  udział  w  ważnych

wydarzeniach dla klasy, brak zainteresowania sprawami szkoły);

5) jego zachowanie nie zawsze jest adekwatne do zaistniałej sytuacji);

6) ma lekceważący stosunek do innych (brak szacunku do drugiego człowieka, niewłaściwe

relacje interpersonalne w środowisku kolegów).

4. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
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1) często narusza postanowienia statutu szkoły;

2) ma dużo nieobecności, nieusprawiedliwione i liczne spóźnienia;

3) nie angażuje się w życie szkoły i klasy;

4) jest bierny na zajęciach i rozprasza innych uczniów;

5) jego zachowanie wobec kolegów i innych osób jest nieodpowiednie (niekulturalne zwroty,

wulgaryzmy, uczestnictwo w bójkach, dokuczanie słabszym, zły wpływ na klasę, próby

poprawy nieudane lub krótkotrwałe próby poprawy);

6) ma  lekceważący  stosunek  do  obowiązków  szkolnych,  nie  przestrzega  zasad  życia

społecznego (brak przestrzegania podstawowych zasad, brak szacunku dla pracowników

szkoły,  osób  starszych,  reprezentowanie  postawą  złego  przykładu  dla  kolegów),

niesystematycznie się uczy.

5. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:

1) notorycznie  narusza  postanowienia  statutu  szkoły  (niewypełnianie  poleceń  nauczycieli,

brak poszanowania mienia szkolnego);

2) posiada lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

3) przeszkadza na lekcjach (rozpraszanie uwagi kolegów);

4) jest  złośliwy w stosunku do innych (wulgaryzmy,  nieprzypadkowe,  nieprzemyślane złe

zachowanie, brak szacunku dla cudzej pracy, niegrzeczne zwracanie się do osób starszych,

nauczycieli  kolegów,  rękoczyny,  nękanie  młodszych  i  słabszych  kolegów,  wymuszanie

określonego zachowania na innych);

5) spóźnia  się,  ma  dużo  nieobecności  nieusprawiedliwionych,  brakuje  mu  jakichkolwiek

zasad współżycia w grupie.

§ 39

1. W terminie jednego miesiąca przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne za pośrednictwem wychowawcy klasy

informują  ucznia  i  jego  rodziców  o  przewidywanych  dla  niego  niedostatecznych  rocznych

ocenach klasyfikacyjnych z  zajęć  edukacyjnych w formie  pisemnej,  którą  rodzic potwierdza

własnoręcznym podpisem /zapis w dzienniku/.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

§ 40

1. Uczeń, który:

1) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu
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2)  na  bieżąco  prowadził  i  uzupełniał  wymagane  przez  nauczyciela  zeszyty,  ćwiczenia,

notatki i karty pracy,

3) posiadał podręczniki, ćwiczenia i niezbędne przybory,

4) terminowo wykonywał ćwiczenia utrwalające wiedzę i umiejętności,

ma możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2.  Tryb  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1)  uczeń  lub  jego  rodzice  składają  pisemny  wniosek  do  nauczyciela  przedmiotu  oraz

informują wychowawcę o złożeniu wniosku;

2)  wniosek  należy  złożyć  w  kolejnym  dniu  od  uzyskania  informacji  o  przewidywanej

ocenie;

3)  nauczyciel  przedmiotu  podejmuje  ostateczną  decyzję,  czy  uczeń  spełnia  warunki,  o

których mowa w ust. 1;

4) zakres, formę i termin sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia określa nauczyciel

danego przedmiotu;

5) przeprowadzenie sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu

złożenia wniosku, ale nie później niż na 3 dni przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych

klasyfikacyjnych;

6)  nauczyciel  po  sprawdzeniu  wiadomości  i  umiejętności  ucznia  utrzymuje  bądź  ustala

wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. Ocena ta jest ostateczna.

3. Ustalona ocena nie może być niższa od oceny przewidywanej.

4.  Ustaloną  ocenę,  podobnie  jak  wszystkie  inne  oceny,  wpisuje  się  do  dziennika  jako  ocenę

śródroczną lub roczną.

5.  Dokumentację  związaną  z  powyższą  procedurą  nauczyciel  przekazuje  Dyrektorowi  na

klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej. Dokumentacja przechowywana jest do końca roku

szkolnego,  w  którym  złożono  wniosek  o  uzyskanie  wyższej  niż  przewidywana  oceny

klasyfikacyjnej.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania

§ 41

1. Możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania ma

uczeń, który:
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1) nie otrzymał w danym roku szkolnym żadnej z przewidywanych w Statucie Szkoły kar,

2)  w  dokumentacji  szkolnej  nie  ma  wpisów  dotyczących:  wagarów,  agresji  czynnej,

wandalizmu, braku kultury osobistej wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

2.  W następnym dniu od uzyskania  informacji  o  przewidywanej  rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej

zachowania  uczeń  lub  jego  rodzice  zwracają  się  do  wychowawcy  z  pisemnym  wnioskiem  o

rozpatrzenie możliwości podwyższenia oceny zachowania.

3.  Uczeń  lub  jego  rodzice  przedstawiają  wychowawcy  informacje,  które  w  znaczący  sposób

(zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły) mogą wpływać na zmianę oceny zachowania.

4. Wychowawca ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje, bądź

ustala  wyższą  niż  przewidywana  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania.  Ustalona  przez

wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

5. Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej za wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń po

poinformowaniu rodziców naruszy regulamin Szkoły.

6. Ustaloną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca wpisuje do dziennika na 3 dni

przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

7. Dokumentację związaną z powyższą procedurą wychowawca klasy przekazuje Dyrektorowi na

klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej.

Egzaminy klasyfikacyjne

§ 42

1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia:

1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności;

2) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;

3) realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

4) realizującego indywidualny tok nauki;

5) przechodzącego ze szkoły innego typu;

6) przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej,

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

2.  Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  dniu  poprzedzającym  dzień

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
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3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił  do egzaminu klasyfikacyjnego w

terminie  ustalonym  zgodnie  z  ut.  2,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie

wyznaczonym przez Dyrektora.

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 33 i §

34.

5.  Zakres  wymagań  do  egzaminu  klasyfikacyjnego  przygotowuje  nauczyciel  danych  zajęć

edukacyjnych, następnie przekazuje go rodzicom ucznia.

6. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć edukacyjnych,

z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego ucznia realizującego obowiązek szkolny

poza  Szkoła,  skład  komisji  powołanej  do  przeprowadzenia  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz

odpowiedniego dokumentowania jego przebiegu określa rozporządzenie.

Egzaminy poprawkowe

§ 43

1. Począwszy od klasy IV uczeń,  który w wyniku klasyfikacji  rocznej  otrzymał niedostateczną

ocenę klasyfikacyjną (  o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o

systemie oświaty) z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 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,  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 zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –

jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne — jako egzaminujący;

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne — jako członek komisji.
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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 w skład komisji innego nauczyciela prowadzące takie same zajęcia edukacyjne.

6.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający  w

szczególności:

1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) Imię i nazwisko ucznia;

5) pytania egzaminacyjne;

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach

ucznia.

1) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.  Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  w

wyznaczonym terminie,  może przystąpić  do jego w dodatkowym terminie,  wyznaczonym przez

Dyrektora, nie później niż do końca września.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo

wyższej i powtarza klasę.

11.  Rada Pedagogiczna,  uwzględniając możliwości  edukacyjne ucznia,  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

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

12. Zakres wymagań edukacyjnych do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych

zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor. Następnie – za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu

przekazywane są rodzicom ucznia.

Wnoszenie zastrzeżeń do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 44

1.  Uczeń  lub  jego  rodzice  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  Dyrektora,  z  poinformowaniem

wychowawcy klasy, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych lub roczna
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ocena  klasyfikacyjna  zachowania  zostały  ustalone  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi

trybu ustalania tej oceny.

2.  Zastrzeżenia,  o  których  mowa  w  ust.  1,  zgłasza  się  od  dnia  ustalenia  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później

jednak  niż  w  terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno  –

wychowawczych.

3.  W przypadku stwierdzenia,  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna

ocena  klasyfikacyjna  zachowania  zostały  ustalone  niezgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  trybu

ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:

1)  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –  przeprowadza

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

zajęć edukacyjnych;

2)  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  –  ustala  roczną  ocenę

klasyfikacyjną zachowania.

4.  Ustalona  przez  komisję,  o  której  mowa  w  ust.  3,  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć

edukacyjnych  oraz  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  może  być  niższa  od  ustalonej

wcześniej oceny.

5. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa

w ust.  3 pkt 1, w wyznaczonym terminie,  może przystąpić do niego w  dodatkowym terminie,

wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6. Przepisy z ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych  ustalonej  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, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w

ust. 3, pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 3, pkt

2,  skład  komisji,  o  których  mowa  w  ust.  3,  z  uwzględnieniem  konieczności  zapewnienia

prawidłowości  przeprowadzania  tego  sprawdzianu  lub  prawidłowości  ustalenia  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej  zachowania  oraz  odpowiedniego  udokumentowania  pracy  komisji  określa

rozporządzenie.

§ 45

1. Klasyfikacja odbywać się będzie 2 razy w roku:

1) po pierwszym okresie nauki (ocena śródroczna);

2) po drugim okresie nauki (ocena roczna).
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3) Ocenę klasyfikacyjną  ustala  się  na  podstawie  podsumowania  osiągnięć  edukacyjnych i

wychowawczych ucznia, biorąc pod uwagę przyjęte w §31 ocenianie bieżące.

4) Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych

ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w szkolnym planie  nauczania  i  zachowania

ucznia oraz ustaleniu - wg skali przyjętej w statucie - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania.

5) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w §37 ust. 1 pkt 1 -5

6) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w §37 ust. 1 pkt 6.

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art.

44i ust.1 pkt 2 i ust.4 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu

przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  w  stosunku  do  odpowiednio  wymagań  i  efektów

kształcenia,  o  których mowa w art.  44b ust  3 ustawy o systemie oświaty,  dla  danego etapu

edukacyjnego  oraz  wskazuje  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  ucznia  związane  z

przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  techniki,  plastyki,  muzyki  należy  przede

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,  a  w  przypadku  wychowania  fizycznego  –  także

systematyczności  udziału  ucznia  w  zajęciach  oraz  aktywności  ucznia  w  działaniach

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają

nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia,  a  śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną

zachowania  -  wychowawca  klasy  po  zasięgnięciu  opinii  nauczycieli,  oraz  uwzględnieniu

uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

5. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają

nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

6. Klasyfikację  śródroczną  uczniów przeprowadza  się  raz  w ciągu  roku  szkolnego  w ostatnim

tygodniu przed feriami zimowymi, których rozpoczęcie ustalają odrębne przepisy.

§ 46

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu

klasy  przez  ucznia  klasy  I-III  szkoły  podstawowej,  na  wniosek  wychowawcy  oddziału,  po

zasięgnięciu  opinii  rodziców ucznia  lub  na  wniosek rodziców ucznia  po  zasięgnięciu  opinii

wychowawcy oddziału.
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3. Począwszy od klasy IV,  uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli  ze

wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  otrzymał  roczne  pozytywne  oceny

klasyfikacyjne z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Rada  pedagogiczna,  uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  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

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Począwszy  od  klasy  IV uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  promocję  lub

ukończył szkołę i z obowiązujących zajęć edukacyjnych otrzymał średnią ocen co najmniej 4.75

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo

wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

6. Uczniowi,  który  uczęszczał  na  dodatkowe zajęcia  edukacyjne,  religię  lub  etykę,  do  średniej

ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych

zajęć.

7. Uczeń, o którym mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, który w wyniku klasyfikacji

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych

co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Nauczyciel  jest  obowiązany  powiadomić  ucznia  i  jego  rodziców o  ustalonej  przewidywanej

ocenie śródrocznej i końcoworocznej z zajęć edukacyjnych, a wychowawca z zachowania nie

później  niż  7  dni  przed  konferencją  klasyfikacyjną.  Powiadomienia  rodziców  dokonuje

wychowawca przekazując pisemną informację na obowiązkowych zebraniach informacyjnych

bezpośrednio  poprzedzających  konferencje  klasyfikacyjne.  Rodzic  poświadcza  obecność  na

zebraniu i podjęcie informacji własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku

nieobecności  rodzica  opiekuna  prawnego  na  zebraniu  winien  on  w  terminie  do  7  dni

skontaktować się indywidualnie z wychowawcą ucznia w celu podjęcia informacji. Po upływie

terminu 7 dni powiadomienie uważa się za skuteczne.

Rozdział 8

Przyjmowanie uczniów do szkoły

§ 47

1. Uczniowie do klasy pierwszej są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodziców, po rozmowie z

dyrektorem szkoły.

2. Szkoła przyjmuje uczniów niezależnie od miejsca zamieszkania kandydatów.
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Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 48

1. Fundusze na działalność Szkoły pochodzić będą z następujących źródeł w szczególności:

1) dotacja ustalona na podstawie odrębnych przepisów i przekazywana z budżetu gminy;

2) comiesięczne czesne wpłacane przez rodziców uczniów;

3) kwoty uiszczane w formie darowizny na rzecz Szkoły;

4) jednorazowe kwoty uiszczane przy zapisie do Szkoły (wpisowe);

5) dopłaty do ewentualnych wyjazdów zagranicznych;

6) dobrowolne wpłaty ewentualnych sponsorów Szkoły;

7) wkład własny właściciela, w szczególności koszty dzierżawy i wyposażenia obiektu.

2. Zasady regulacji kwestii finansowych:

1) wysokość  miesięcznego  czesnego  na  dany  rok  szkolny  oraz  wpisowego  ustala  organ

prowadzący;

2) czesne powinno być wpłacane do 10-tego dnia każdego miesiąca w sekretariacie Szkoły;

3) wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi;

4) wniesione  opłaty  pokrywają  wszelkie  zajęcia  organizowane  i  prowadzone przez  Szkołę  z

wyjątkiem  kosztów  ewentualnych  wyjazdów  zagranicznych  i poza  programowych  zajęć

praktycznych czy wyjazdów;

5) wpisowe wpłaca się tylko raz w całym cyklu nauki w Szkole;

6) nieuiszczenie bieżącej opłaty czesnego może być interpretowane jako zerwanie umowy ze

szkołą;

7) kwestie finansowe mogą być zmienione na korzyść klienta w uzasadnionych przypadkach;

8) podręczniki,  materiały  edukacyjne  lub  materiały  ćwiczeniowe,   które  nie  zostały

sfinansowane z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne

lub materiały ćwiczeniowe, oraz przybory szkolne uczniowie nabywają we własnym zakresie;

9) o zmianach w zakresie regulacji finansowych decyduje wyłącznie organ prowadzący;

10) na konto Szkoły wpłacać można darowizny na rzecz Szkoły;
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§ 49

1. Postanowienie niniejszego statutu dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

2. Statut szkoły dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz u wychowawców klas.

3. Z niniejszym statutem wychowawcy klas zapoznają rodziców na pierwszym zebraniu w danym

roku szkolnym. Ze wszystkimi zaistniałymi w późniejszym okresie zmianami niniejszego statutu

zapoznaje rodziców wychowawca klasy na najbliższym zebraniu po dokonaniu zmian.

4. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Szkoła może tworzyć własny ceremoniał szkolny.

6. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

7. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałami Rady pedagogicznej podjętymi

bezwzględną  większością  głosów  oraz  w  trybie  obowiązującym  dla  jego  uchwalenia  i

zatwierdzenia.

Statut wchodzi w życie z dniem 09.01.2023r.
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