Statut Szkoły Podstawowej
Helenów Drugi – Święciec

Stan na 11.09.2020
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Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy statut został opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.).
2.

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U.2016 poz.1010).1

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz.674 z późniejszymi zmianami w zakresie artykułów regulujących zdobywanie przez
nauczycieli stopni awansu zawodowego.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub toku nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.639 ).2

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624
z późn. zm).
8. Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2019 roku poz.373).3

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803).

1 Uchwała nr 3/2016/2017; 23.11.2016
2Uchwała nr 3 /2019 / 2020; 27.11.2019

3 Uchwała nr 3 /2019/2020; 27.11.2019
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10.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2016.895 i 896).4

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591).5
12. Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
13.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.poz.59).6

14.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649).7

15.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej(Dz. U. 2017 poz. 356)8

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach. ( Dz.U. z 2020r. Poz.1327 ).9

§ 2.
4 Uchwała nr 3/2016/2017; 23.11.2016
55 Uchwała nr 3 / 2019 / 2020 ; 27. 11. 2019

6 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08. 06. 2017
7Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
8 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
9

Uchwała nr 2 /2020 / 2021; 11.09.2020
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1. Typ szkoły – szkoła podstawowa.
2.

3.

4.

Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne „Jesteśmy
razem” z siedzibą w Święćcu 52 a, 62-511Kramsk, reprezentowanym przez
prezesa stowarzyszenia.
Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Helenów Drugi – Święciec
w Święćcu, zwana dalej szkołą, jest niepubliczną, ośmioletnią szkołą dla dzieci
i młodzieży. 10
Siedzibą Szkoły jest miejscowość Święciec 50, 62-511Kramsk tel. 63 240 01
02, 508 948 337, mail: sp.swieciec@gmail.com, strona www.sphelenowswieciec.pl.
§ 3.

1. Na pieczęci używana jest nazwa Szkoła Podstawowa Helenów Drugi-Święciec
w Święćcu:
1) Pieczęć urzędowa jest (z godłem w części środkowej-okrągła) umieszcza się
na dokumentach szczególnej wagi, tj.: świadectwa, kopie świadectw,
legitymacje szkolne, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. Na stemplu: Szkoła Podstawowa Helenów Drugi-Święciec w Święćcu, Święciec
50, 62-511 Kramsk:
1) Stempla szkoły używa się w pismach wychodzących ze szkoły np. zaświadczeniach,
wnioskach, informacjach dla rodziców, opiniach itp.;
2) Stempla szkoły używa się w obiegu wewnętrznym np.: zarządzeniach dyrektora,
pismach wewnętrznych np. kary, nagrody dyrektora, dokumenty szkolne, regulaminy,
procedury, instrukcje itp.;
3) Stempla szkoły używa się w dokumentacji finansowej.

Rozdział 2

10 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
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Inne informacje o szkole
§ 4.
Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie Edukacyjne „Jesteśmy
razem” z siedzibą w Święćcu 52a, 62-511 Kramsk, reprezentowanym przez
prezesa stowarzyszenia.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły
sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
1.

§ 5.

1. Cykl szkolny wynosi 8 lat.
1) Ośmioletni cykl kształcenia podzielony jest na etapy edukacyjne: klasy I-III
oraz klasy IV-VIII i jest zgodny z ramowym planem nauczania w klasach IVIII i tygodniową liczbą godzin; zajęcia odbywają się w budynkach
szkolnych w Helenowie Drugim i Święćcu;
2) Ośmioletni cykl kształcenia realizowany jest w oparciu o obowiązujące
przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych. 11
3) Szkoła prowadzi zajęcia w świetlicy szkolnej wynikające z planu nauczania;
4) Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na
warunki związane z organizacją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz
ze względu na czas pracy rodziców organizuje się zajęcia świetlicowe;
5) Szkoła prowadzi:
6) Oddział przedszkolny (dzieci 5-6 letnie), którego zajęcia realizowane
są w Helenowie Drugim;12
a) punkt przedszkolny (dzieci 3-4 letnie) w budynku w Helenowie Drugim;
b) prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;

11 Uchwała nr 3 /2019/2020; 27.11.2019

1211 Uchwała nr 4/2018/2019; 30.01.2019
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c) w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły oraz orzeczeniami i opiniami
poradni psychologiczno – pedagogicznej istnieje możliwość zorganizowania
nauczania indywidualnego;
d) szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku
dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę zgodnie
z odrębnymi przepisami;
e) szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako
pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami;
f) szkoła zapewnia bezpłatny dowóz dzieci do budynków szkoły oraz na zajęcia
edukacyjne;
g) odpowiedzialność i bezpieczeństwo za dzieci w czasie dowozów i odwozów
ponosi przewoźnik.

§ 6.
1. Szkoła jest placówką bezobwodową.
2.
Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora wszyscy uczniowie, jeśli
istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie
rekrutacji.
3.
Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania
przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego
oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających
realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.

Rozdział 3
Cele i zadania szkoły
§ 7.
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
1) Ustawy o systemie oświaty, Ustawa Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji
Praw Dziecka;
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2) Uwzględnia program wychowawczo - profilaktyczny dostosowany do potrzeb
rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.13
2. Szkoła zapewnia:
1) W zakresie dydaktyki:
a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania
ze zrozumieniem;
b) poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania
przekazywanych treści;
c) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;
(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
d) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący
do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
e) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
f) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej;
2) W zakresie nabywania umiejętności:
a) planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią
coraz większej odpowiedzialności;
b) skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego
punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne
posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych
wystąpień;
c) efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi
międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,
skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm;
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;

13 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
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e) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną;
f) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych
doświadczeń i nawyków;
g) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
h) przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych;
i)

bezpieczny dostęp do Internetu.14

3) W zakresie wychowania:
a) stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym,
estetycznym i duchowym;
b) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości;
c) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych
i rozumienia ich poglądów;
d) przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we
współczesnym świecie między innymi poprzez organizowanie zajęć
z doradztwa zawodowego;
e) przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania
z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert
medialnych;
f) utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych;
g) promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność
organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą;
h) przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich
rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem

14Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
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materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym
niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem
biedy.
4) W zakresie profilaktyki:
a) kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych
kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi;
b) wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych;
c) uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku
rodzinnym, w szkole i wobec obcych;
d) budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań
rodziny;
e) wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego
i społecznego;
f) wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia
sobie z trudną sytuacją;
g) stwarzanie możliwości do doskonalenia się.
5) W zakresie opieki:
a) eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz
związanych z tym problemów;
b) stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów
i pracowników szkoły;
c) Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych i pozalekcyjnych;
d) udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym
w trudnej sytuacji;
e) formami pomocy materialnej świadczonej na rzecz uczniów są:
 korzystanie z bezpłatnych posiłków;
 pomoc rzeczowa, dofinansowanie do podręczników;
f) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów;
g) utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami
i innymi instytucjami wspierającymi ucznia;
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h) dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
i) eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport,
gimnastykę korekcyjną.
6) Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w
szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia
niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych
trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej; z
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań
środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych
związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym
związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

a) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne;
b) 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 psychologicznopedagogicznej dla uczniów;
c) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog, logopeda i inni;
d) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
 ucznia;
 rodziców ucznia;
 dyrektora;
 pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
 kuratora sądowego;
 nauczyciela, wychowawcy;
 specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
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e) W szkole pomoc udzielana jest w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć logopedycznych, porad i konsultacji oraz
innych form, zależnych od możliwości finansowych szkoły;
f) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się w formie:


Zajęć rozwijających uzdolnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów,
prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 8;



Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 8;



Zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 4;

 Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie i zalecenia
PPP. (Rozporządzenie MEN z 20.01.2012r. w sprawie ramowych planów
nauczania).
Zajęcia odbywają się w oparciu o indywidualne plany pracy przygotowane na
podstawie orzeczenia PPP na dany rok szkolny.15


Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5;

g) Dyrektor na podstawie opinii wychowawcy, pedagoga i nauczycieli ustala dla
ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. O
udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor niezwłocznie,
pisemnie informuje rodziców ucznia, któremu taka pomoc jest udzielana;
h) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

7) Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: umożliwienie
realizowania indywidualnych programów nauczania, ukończenia szkoły w skróconym
czasie, udziału w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań,
funkcjonujących na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do konkursów w innej
szkole, jeżeli w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje;

15 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
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8) Szkoła umożliwia optymalne warunki rozwoju uczniów:
a) Zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów
edukacyjnych dla uczniów klas I, a w następnych latach dla kolejnych klas .
16Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują
przez 3 lata szkolne. W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika
rodzice są zobowiązani do pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiału
edukacyjnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu
prowadzącego szkołę;
b) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod
warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

9) Zapewnia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców.
Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być
powodem dyskryminacji:
a) Organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia
14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem
zmieniającym z dnia 25.03.2014r. (Dz. U. nr 478);
b) Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców;
c) Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż
7 uczniów danej klasy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż
7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii
w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym;
d) Naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów.
Organizacja etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w pkt. 9)c.
10) Szkoła określa regulamin wycieczek ( Regulamin Wycieczek);
11) Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich ( Regulamin Dyżurów);
12) Szkoła umożliwia uczniom prowadzenie zajęć szkolnego koła wolontariatu
na zasadach regulowanych w Planie Pracy.
Cele działalności wolontariatu:
- praca na rzecz innych,

16 Uchwała nr 3/2016/2017; 23.11.2016
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- bezinteresowna pomoc potrzebującym,
- uwrażliwienie społeczności szkolnej na potrzeby osób potrzebujących,
- aktywizowanie uczniów w podejmowaniu działań na rzecz innych.
Organizacja:
1) Dyrektor Szkoły (po zgłoszeniu się przynajmniej 8 uczniów z kl. IV-VIII chętnych do
pracy w wolontariacie do końca września każdego nowego roku szkolnego) powołuje zespół
do spraw wolontariatu, który jest zobowiązany do opracowania planu pracy, w którym określa
zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
2) Działalność szkolnego wolontariatu wspierana jest przez:
a) wychowawców oddziałów wraz z ich uczniami,
b) nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) rodziców,
d) samorząd uczniowski,
e) inne osoby i instytucje.
3) Społeczność szkolna inicjuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zbiórki, akcje
charytatywne, inne działania na rzecz potrzebujących.
4) Dyrektor Szkoły nadzoruje i opiniuje działania szkolnego wolontariatu.
5. Realizacja szkolnego wolontariatu
1) Zespół do spraw wolontariatu we współpracy z wychowawcami poszczególnych klas
angażuje uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
2) Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych promują ideę wolontariatu poprzez
prowadzenie warsztatów, pogadanek oraz organizowanie spotkań z ludźmi związanymi
z działalnością wolontariatu.
3) Do form działania szkolnego wolontariatu można zaliczyć:
a) zbiórki darów rzeczowych,
b) zbiórki pieniężne,
c) udział w akcjach charytatywnych,
d) wspólne spędzanie czasu z osobami chorymi i samotnymi,
e) organizacja wydarzeń kulturalnych (przedstawień, koncertów),
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f) spotkania z wolontariuszami z innych placówek,
g) pomoc koleżeńska.
4. Działania szkolnego wolontariatu promowane są na terenie szkoły oraz w środowisku
lokalnym poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz
w mediach lokalnych, jak również poprzez wywieszanie plakatów zachęcających uczniów do
włączenia się w pracę wolontariatu.
5. Zespół do spraw wolontariatu w porozumieniu z wychowawcami klas nagradza najbardziej
aktywnych wolontariuszy, co ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich
działalności. Formą nagradzania może być: pochwała na forum klasy i szkoły, umieszczenie
informacji o wolontariuszu na stronie internetowej szkoły, wręczenie listów pochwalnych,
dyplomów oraz nagród rzeczowych.
6. Praca w szkolnym kole wolontariatu odbywa się po zajęciach dydaktycznych.
7. Zespół do spraw wolontariatu opracowuje roczne sprawozdanie z pracy i przedstawia je
dyrektorowi szkoły.17
13) Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych i zakładów kształcenia
nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia
zawartego między Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą, z nauczycielami,
a szkołą wyższą lub zakładem pracy.18
3. Działania szkoły dotyczą:
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań
statutowych,
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
5) zarządzania szkołą lub placówką.

17Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
18Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
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Rozdział 4
Organy szkoły
§ 8.

1.
1)
2)
3)
4)

Organami Szkoły są:
Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

§ 9.
Dyrektor szkoły
1. Dyrektor Szkoły:
1)Powoływany i odwoływany na to stanowisko przez organ
prowadzący i prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Jesteśmy
razem”;
2)Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Szkoły Podstawowej
Helenów Drugi- Święciec;
3)Organizuje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły
Podstawowej Helenów Drugi - Święciec i kieruje nią;
4)Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów;
5)Opracowuje i wdraża plan rozwoju szkoły, uwzględniając w nim potrzeby
edukacyjne dzieci, wytyczne organu prowadzącego, organu nadzorującego
oraz oczekiwania rodziców;
6) Corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;
7) Dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane
przez Radę Pedagogiczną programy nauczania;
8) Odpowiada przed organem prowadzącym i nadzorującym za zgodne wymogami
sporządzenie arkusza organizacyjnego;

15

9)Zatwierdza przydział czynności dla nauczycieli zgodnie z ich kwalifikacjami
i predyspozycjami, plan lekcji, harmonogram dyżurów nauczycielskich,
plan pracy Rady Pedagogicznej i inne wymagane prawem dokumenty
wewnątrzszkolne;
Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, kieruje jej pracami
i czuwa nad realizacją podjętych uchwał. Wstrzymuje uchwały Rady
Pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym
fakcie organ prowadzący Szkołę i organ sprawujący
nadzór
pedagogiczny;
11) Dwa razy w ciągu roku składa sprawozdanie przed Radą Pedagogiczną ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Opracowuje wnioski służące
poprawie efektywności pracy Szkoły Podstawowej Helenów Drugi Święciec i przedstawia je Radzie Pedagogicznej;
12) Jest pierwszym nauczycielem szkoły, oddziałuje na nauczycieli w celu
doskonalenia ich pracy dydaktycznej, hospituje zajęcia lekcyjne, zachęca do
innowacji pedagogicznych, które podnosiłyby atrakcyjność szkoły;
13) W trakcie roku szkolnego przyjmuje uczniów do szkoły i przenosi do innej
klasy lub szkoły;
14) Dba o warunki higieny i bezpieczeństwo ucznia na lekcjach, w czasie
przerw i innych zajęć organizowanych przez szkołę;
10)

15) Nadzoruje organizowanie
i materialnej;

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

Współdziałanie z wychowawcami, pedagogiem szkolnym
w zakresie rozwiązywania problemów
wychowawczych,
a
szczególnie
w sytuacjach agresji, przemocy, wagarowania
i innych nagannych postaw uczniowskich;
17) Przyznawanie na wniosek Rady Pedagogicznej nagród
i wyróżnień lub udziela regulaminowych kar uczniom;
18) Sprawowanie nadzoru nad realizacją przez nauczycieli zapisów
wewnątrzszkolnego systemu oceniania. W przypadku stwierdzenia
rażącego łamania zasad stosuje dostępne dyrektorowi środki
dyscyplinujące;
19) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia:
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego (jeśli
jest taka konieczność), posiadającego opinię poradni psychologiczno –
pedagogicznej;
20) Sprawowanie szczególnego nadzoru nad właściwym, edukacyjnym
wykorzystaniem komputerów na wszystkich stanowiskach pracy szkoły
oraz wyposażenie komputerów w programy blokujące treści internetowe,
które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów;
16)
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21) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli po zatwierdzeniu przez organ
prowadzący;
Przyznawanie nagród i wymierzanie kar nauczycielom i pracownikom
niepedagogicznym;
22) Zasady przyznawania nagród Dyrektora określa regulamin, który
uzgadniany jest z organem prowadzącym oraz uwzględnia sugestie Rady
Pedagogicznej i wnioski o nagrody lub kary innych podmiotów, np. Rady
Rodziców;
23) Występowanie z wnioskami o odznaczenia, wyróżnienia i nagrody dla
nauczycieli i pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej;
24) Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku
zawodowego według wymogów określonych w przepisach
prawa oświatowego;
25) Podejmuje decyzje finansowe w porozumieniu z organem prowadzącym.
26) Ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, celowe, oszczędne
i efektywne gospodarowanie powierzonym mu mieniem szkoły.
W szczególności odpowiada za:
a) zabezpieczenie majątku szkoły przed kradzieżą i dewastacją;
b) realizację prawidłowego obiegu dokumentów zakładowych oraz prowadzenie
ewidencji druków ścisłego zarachowania;
c) przeprowadzanie i terminowe rozliczanie inwentaryzacji majątku
szkoły;
d) zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej;
e) Dyrektor Szkoły Helenów Drugi-Święciec co najmniej raz w roku
dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów należących do szkoły.

§ 10.
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna:
1) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych
zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym
do wydawania aktów prawa na terenie szkoły;
2)

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z
głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek rady pedagogicznej;
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Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły;

3)

4) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników
klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę
bieżących potrzeb;
5) Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
a) zatwierdza plan pracy szkoły;
b)

podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;19

c) przygotowuje zmiany statutu szkoły, uchwala jego nowelizację;
d)

podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;20

e) może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły;
f) deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
g) opiniuje tygodniowy podział godzin;
h) opiniuje projekt planu finansowego;
i) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach podziału stałych prac i zajęć;
j) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
k) opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć
wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich
zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej;
uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe
środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;
l) wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach;
m) wyraża zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów;
n) postanawia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy
programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
o) postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej- raz
w jednym cyklu nauczania;
p) opiniuje organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

19 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
20 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
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q) wyraża zgodę i podejmuje uchwałę o wycofaniu zgody na tworzenie oddziału
międzynarodowego;
r)

opiniuje program wychowawczo - profilaktyczny szkoły,;21

s) opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych
stanowisk w szkole;
t) opiniuje przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
u)

podejmuje uchwałę w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły za
porozumieniem Kuratorium Oświaty.22

6) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia
są protokołowane;
7) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw będących
przedmiotem posiedzeń rady;
8) Uchwały powinny
Pedagogicznej).

mieć

charakter

aktu

prawnego

(Regulamin

Rady

§ 11.
Rada rodziców i obowiązki rodziców
1. Rada rodziców:
1) W szkole działa rada rodziców, Działalność rady rodziców przebiega w oparciu
o regulamin opracowany przez rodziców. Regulamin określa cele, struktury
i zasady działania Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
Określa tryb i procedury powoływania Rady Rodziców, precyzuje kompetencje
i zadania, wskazując szczególnie te, które dotyczą prac Prezydium/Zarządu,
Komisji Rewizyjnej. Regulamin Rady Rodziców określa zasady gospodarki
finansowej i wydatkowania funduszu Rady (Regulamin Rady Rodziców);
2) Rada rodziców uchwala program wychowawczo – profilaktyczny;
3) Rada rodziców opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć
wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich
zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej;
uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe
środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;

21 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
22 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
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4) Rada rodziców opiniuje przedstawiony przez dyrektora projekt planu finansowego
szkoły;
5) Rada rodziców opiniuje przedstawiony przez dyrektora Szkolny Zestaw
Podręczników;
6) W szkole może powstać i działać rada szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami
dotyczącymi tego zagadnienia;
7) Rodzice są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem
dziecka do szkoły oraz jego regularnego uczęszczania na zajęcia i zapewnienia
dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
8) Rodzice mają obowiązek informowania dyrektora szkoły w terminie do 30
września każdego roku o spełnianiu obowiązku szkolnego poza granicami Polski;
9) Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem rodziców
do natychmiastowej realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci;
10) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rady Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
11) Rodzice mają obowiązek pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka,
na którą wyrazili zgodę, w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia, poprzez
przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność lub za
pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie
o usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę,
12) Rodzice mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego:
analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji
szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników
szkoły.23

§ 12.
Samorząd Uczniowski
1. Samorząd Uczniowski:
1) W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły;
2) Zasady wybierania przedstawicieli i działania samorządu określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez radę samorządu uczniowskiego–
regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

23

Uchwała nr 2/2020/2021; 11.09.2020
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3) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów, jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego
treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w
nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające
zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i
możliwościami
organizacyjnymi,
w porozumieniu
z Dyrektorem;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna
Samorządu.
4) Samorząd może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł
w celu wspierania działalności statutowej.

§ 13.
Tryb rozwiązywania sporów

1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:
1) rozstrzyga sprawy szkolne wśród członków rady pedagogicznej, które pominięto
w jej regulaminie;
2) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
3) negocjuje w sprawach konfliktowych miedzy uczniami, rodzicami i nauczycielami;
4) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie;
5) wynoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego;
6) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność
narusza interesy szkoły;
7) zawiesza wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna
z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady
uzgadnia sposoby postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały
21

w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi
prowadzącemu.

2. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej,
wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich
zainteresowanych stron.
3. Spory pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania
i promowania rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; ich
decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalenia trybu
odwoławczego zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
4. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej
sprawie stanowią inaczej. Spory, o których mowa w pkt. 3 są rozstrzygane w terminie
7 dni.
5. Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch
przedstawicieli stron sporu.
6. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny wg zasad określonych
odrębnymi przepisami.
7. Kwestie sporne z nauczycielami uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy lub
samorządu uczniowskiego.
8. Szczegółowe procedury postępowania
w ( Procedury postępowania).

w

sytuacjach

konfliktowych

zawarto

Rozdział 5
Organizacja szkoły

§ 14.

1. W szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu
września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątek czerwca.
2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie w ciągu ostatniego pełnego
tygodnia przed rozpoczęciem ferii, a roczne w ostatnim tygodnia przed zakończeniem
zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego, Szczegółowe zasady oceniania
i klasyfikowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
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a) Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania za pomocą dziennika
elektronicznego. Ilekroć w statucie jest mowa o:dzienniku (lekcyjnym) - należy
przez to rozumieć dziennik elektroniczny.
b) Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują
następujące zasady:
- każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które
umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy
użytkownika konta i hasła dostępu,
- każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji
przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
- każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub
zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego
kontem.24

3. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta
i kończy w pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry.
Pierwszy semestr kończy się w ostatnim pełnym tygodniu stycznia. Drugi semestr
kończy się 31 sierpnia.
4. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia
każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz
organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku.
5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć
obowiązkowych oraz liczbę godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół
zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący
szkołę.
6. Na podstawie arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 15.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla uczniów jest oddział.
2. Liczba uczniów w oddziałach IV-VIII ( po ustaleniu z organem prowadzącym) nie powinna
przekraczać 25uczniów:25

24

Uchwała nr 2/2020/2021; 11.09.2020
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1) Istnieje możliwość tworzenia oddziałów w klasach I-III liczących do 27 uczniów
na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
2) W przypadku zwiększenia liczby uczniów do 27, w szkole zatrudnia się asystenta
nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu
nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych,
na zajęciach z języków obcych oraz informatyki.

§ 16.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny
pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział
czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania,
szczegółowy zaś rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 17.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna w klasach IV – VIII trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają
od 5 do 20 minut.26
3. W klasach I-III o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel
prowadzący, uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów,
zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

25 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
26 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
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§18.
Biblioteka szkolna
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu
nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę
możliwości, wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
1) Uczniowie;
2) Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
3) Rodzice;
4) Inne osoby za zgodą Dyrektora .
Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1) Opieka nad zbiorami biblioteki;
2) Aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom;
3) Działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów.
6. Biblioteka jest czynna w ustalonych dniach zajęć szkolnych.
7. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu
zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów.
3.
4.
5.

8.
9.

Biblioteka zajmuje odrębne pomieszczenie, które przeznaczone jest do przechowywania
księgozbioru oraz prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego.
Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa (Regulamin Biblioteki).

10.

Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać
papierową, lub zapewniania uczniom dostęp do podręczników lub materiałów
edukacyjnych, mających postać elektroniczną, bądź przekazuje uczniom materiały
ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady wypożyczania
podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu
Biblioteki.

11.

Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę
ze środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji.
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§ 19.

1.

Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodziców oraz ze względu na organizację
dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole:
1) Świetlica, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,
w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające
prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

2.

Świetlica jest czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów szkoły oraz
uczniów dowożonych do szkoły.

3.

Uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców.

4.

Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy, zawierający również
rozwiązania techniczne dowozu uczniów ( Regulamin Świetlicy, Regulamin
Dowozów).

5.Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
1) prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podejmowanie
odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy;
2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;
3) pomoc w odrabianiu lekcji, stworzenie możliwości udziału w zajęciach
tematycznych i kołach zainteresowań;
4) opracowanie: rocznego planu pracy świetlicy (z uwzględnienie priorytetów na dany
rok szkolny), regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy;
5) realizacja rocznego planu pracy świetlicy i – z uwzględnieniem ramowego rozkładu
dnia – prowadzenie zajęć z uczniami;
6) dbanie o atrakcyjny wygląd świetlicy;
7) systematyczne prowadzenie dokumentacji, o której mowa w odrębnych przepisach;
8) zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz
monitorowanie ich przestrzegania;
9) uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy;
10) współpraca z rodzicami uczniów zapisanych do świetlicy, przede wszystkim
w zakresie uzgodnień dotyczących zasad odbierania dzieci ze świetlicy. 27

27 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018
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§20.
Oddział przedszkolny – dzieci 5 i 6 -letnie

1.

Szkoła prowadzi pięciogodzinny oddział przedszkolny zlokalizowany
w budynku szkolnym w Helenowie Drugim.28

2. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci:
a) 6 –letnie objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,
b) 5- letnie za zgodą Dyrektora Szkoły.29
3. Oddział przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
4. Godzina zajęć obowiązkowych trwa 60 minut.
5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez
wychowawcę.
6. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny
z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo
dziecku upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć, np. nauka języka obcego, zajęcia
logopedyczne, taneczne.

§ 21.

Punkt przedszkolny – dzieci 3 i 4 letnie

1. Postanowienia ogólne
1) Siedziba Punktu znajduje się w Helenowie Drugim. Adres do korespondencji Święciec
50, 62-511 Kramsk.
2) Punkt prowadzi działalność opiekuńczo – edukacyjną dla dzieci w wieku 3 do 4 lat.

28 Uchwała nr 4/2018/2019; 30.01.2019
29 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
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3) Ilekroć w projekcie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów
prawnych oraz inne osoby , którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
4) Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym odbywać się będą pięć razy w tygodniu
od poniedziałku do piątku po pięć godzin dziennie w godzinach od 8.30 – 13.30.
5) Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane będą dzieci od 3 do 4 roku życia.
6) Punkt zastrzega sobie prawo do zmiany Ramowego Planu Dnia wynikającego
z potrzeb dzieci.
7) Na życzenie rodziców Punkt może zapewnić dożywianie dzieci za pośrednictwem
firmy cateringowej.
8) Każde dziecko powinno być zaopatrzone w:
a) obuwie na zmianę;
b) komplet ubranek do przebrania.

2. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego:
1) Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty
z dnia 7 września 1991 roku i odrębnych przepisów wydanych w tej sprawie,
w Ustawie Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.;
2) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza realizowana przez Punkt jest zgodna
z Podstawą Programu Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN.
3. Warunki przyjmowania dzieci:
1) Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywać się będzie w wyznaczonym przez
dyrektora szkoły terminie, tj. od 9 marca do 9 kwietnia zgodnie z Regulaminem
Rekrutacji;
2) Warunkiem zapisania dziecka jest wypełnienie Wniosku o przyjęcie do Punktu
Przedszkolnego przez rodzica.
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Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy
§22.
1. W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych: nauczycieli, logopedę, pedagoga,
pomoc nauczyciela oraz pracowników niepedagogicznych: księgowa, sekretarka,
pracownicy obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Obsługę finansową zapewnia księgowa.
4. W/w osoby wykonują zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków przez
dyrektora szkoły.
5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.
Dokument ten stanowi załącznik do umowy.

§23.

1. Prawa i obowiązki nauczycieli i pracowników szkoły określają przepisy Kodeksu
Pracy, Statutu Szkoły oraz wewnętrzne przepisy.
2. Wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w szkole są
zobowiązani do oddziaływania wychowawczego na uczniów.
§24.
1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jakość tej pracy i za powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) Przestrzeganie obowiązków statutowych i prawa wewnątrzszkolnego;
2) Wybór programu nauczania, podręczników, metod i środków dydaktycznych;
3) Dbanie o wysoki poziom nauczania swojego przedmiotu;
4) Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych zasad oceniania zgodnie
z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania przyjętym przez szkołę;
5) Wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie
różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych;
6) Wzbogacanie swego warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce dydaktyczne
i sprzęt;
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7) Reagowanie na wszelkie sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły;
8) Kontrolowanie systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w razie zauważonych usterek zgłaszanie ich
dyrektorowi;
9) Pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
10) Kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów;
11) Poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań, pozytywnych cech
charakteru ucznia;
12) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb emocjonalnych uczniów;
13) Szanowanie godności osobistej ucznia;
14) Staranne, przejrzyste i terminowe prowadzenie określonej przepisami
dokumentacji pracy dydaktyczno –wychowawczej;
15) Troska o godność zawodu nauczycielskiego;
16) Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 25.

1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne
problemowo- zadaniowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego
przewodniczący zespołu.

kieruje

powołany

przez

dyrektora

szkoły

3. Zespół dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji.
4. Zespół opracowuje kryteria oceniania uczniów.
5. Zespół opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania.
6. Zespół organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.
7. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą
w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami,
mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów
klas I–III szkoły podstawowej – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych
trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.
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8. Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy
w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.
9. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
10. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje
udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie
z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
11. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji
ucznia.
12. Do zadań pedagoga w zakresie pomocy- psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych
uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych
stron uczniów;
2) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
3) Zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym
poszczególnych uczniów;
4) Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
5) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
6) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
7) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
8) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
9) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
10) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
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13. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) Prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym
mowy głośnej i pisma;
2) Diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie
pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we
współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
3) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów,
w zależności od rozpoznanych potrzeb,
4) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
5) Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów
i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej
zaburzeń,
6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

i innych

14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem
zespołu, który z porozumieniu z dyrektorem , podczas planowania i koordynowania
udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wymiar
godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
15. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane
w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia
zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są
wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologicznopedagogiczną informowani są pisemnie, przez dyrektora - rodzice ucznia.
16. Zadania nauczyciela doradcy zawodowego:
- nauczyciel pracuje w oparciu o przygotowany roczny plan pracy zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoły,
- prowadzi zajęcia z uczniami przygotowując ich do świadomego planowania kariery
zawodowej,
- pomaga w wyborze przyszłej drogi zawodowej, udziela indywidualnych porad
uczniom i rodzicom,
- diagnozuje zapotrzebowanie uczniów w planowaniu kariery zawodowej,
- gromadzi i przekazuje informacje uczniom na temat rynku pracy, trendów
rozwojowych, możliwości kształcenia i rozwoju w różnych zawodach,
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- aktywizuje uczniów do świadomego planowania własnej kariery zawodowej.30

§26.

1. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących
zadań wychowawcy:
1) Tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania
zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie
konfliktów w zespole uczniów;
2) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie;
3) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów;
4) Współpracuje z pedagogiem/ psychologiem szkolnym i Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Koninie;
5) Powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym / rocznym stopniu
niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki;
6) Prowadzi określoną
wychowawczej.

przepisami

dokumentację

pracy

dydaktyczno

–

2. Zadania wychowawcy klasy:
1) Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem
zespołowym klasy;
2) Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:
a) prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do
pełnej realizacji tego zadania;
b) bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego
kontaktu;
c) dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków
ich życia, potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie
słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy;
d) w celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na
uczniów wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi

30 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018
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pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami
danej klasy, współpracuje z rodzicami.
3) Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności:
a) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia
się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4) Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:
a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące
zespoły uczniów;
 ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy;
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również
uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci;
 współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich
działaniach;
 wyłączania ich w sprawy klasy i szkoły;
e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia;
f)

organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają
przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej
i pedagogicznej;

g) Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

3. Ponadto do obowiązków wychowawcy należą:
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1) Troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania,
w szczególności:
a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad
wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie
systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla
ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im
pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów w nauce,
zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce);
b) analizowanie wspólne z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn
niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków
zaradczych;
c) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników
nauczania;
d) dbanie regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn
opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie
inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia
szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału;
e) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa,
pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych;
f) systematyczne współdziałanie z pedagogiem i psychologiem szkoły w celu
wyeliminowania trudności wychowawczych;
g) troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:
 kształtowanie wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach
życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich
więzów koleżeństwa i przyjaźni;
 egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju
w zależności od sytuacji;
 rozwiązywanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły
i szerszego środowiska m.in.: przyzwyczajenie uczniów do wspólnego
gospodarowania na terenie szkoły i szerszego środowiska, wyrabianie
w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę
szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi;
 rozwiązywanie samorządnych form społecznego życia klasy;
 interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich,
utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji;
 budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie
ich udziału na rzecz tego środowiska;
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 wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza
szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy,
rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności;
 współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej
pracy;
 badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów,
podejmowanie środków zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom
znajdującym się w trudnych sytuacjach, wychowawczych;
h) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:
 wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny
otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP życiu szkolnym
i przedszkolnym;
 interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się
z lekarzem szkolnym i pielęgniarką oraz z rodzicami w sprawach ich
zdrowia;
i) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:
 prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen;
 wypisywanie świadectw szkolnych;
 wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy
zgodnie z zarządzeniami władzy szkolnej i rady pedagogicznej;
j) dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca
powinien
ustalić
na
początku
każdego
roku
szkolnego
w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formy swojej działalności
wychowawczej, zgodnym ze Szkolnym Programem Wychowawczym;
k) wychowawca klasy składa na
z przebiegu i wyników swojej pracy;

posiedzeniach

rady

sprawozdanie

l) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani
poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych
(rocznych);
m) o

przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu
niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców poprzez
zamieszczenie informacji w dzienniku elektronicznym. 31

2)

31

Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie
usprawiedliwienia dokonanego w dzienniku elektronicznym, 32 usprawiedliwienia

Uchwała nr 2/2020/2021; 11.09.2020
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napisanego własnoręcznie przez rodzica ( prawnego opiekuna), usprawiedliwienia ustnego
lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.33

a) usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności
ucznia;
b) czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny z wzorem podpisu złożonym
w dzienniku lekcyjnym;
c) usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego
dnia nieobecności ucznia w szkole ( po tym terminie nieobecność pozostaje
nieusprawiedliwiona).
d)

Wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę
rodzica (prawnego opiekuna). Na zwolnieniu rodzic musi dokonać zapisu
o wzięciu na siebie odpowiedzialności prawnej za nieobecność dziecka
w czasie zajęć lekcyjnych ;34

e) W razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia,
wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może
osobiście zwolnić z zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość;
f) W razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić nauczyciel
przedmiotu lub dyrektor;
g) Wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o zwolnieniu
ucznia nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje;
h) W przypadku gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub
uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, po stwierdzeniu objawów nauczyciel
powiadamia rodziców ucznia , prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły
i odebranie dziecka;
i) W przypadku zagrażającym zdrowiu i życiu ucznia wzywa się lekarza;
j) Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny
lekcyjnej lub odwołania pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć,
w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych
ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa
za nieobecnego nauczyciela;
k) Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom
najpóźniej dzień wcześniej. Informację przekazuje się ustnie z poleceniem
odnotowania jej w zeszycie przedmiotowym i zobowiązuje się uczniów do
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33 Uchwała nr 3/2016/2017; 23.11.2016
34 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
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przekazania tej informacji
elektronicznego.35

rodzicom

lub

za

pomocą

dziennika

l) Za przekazanie informacji uczniom, o której mowa w f) odpowiedzialny jest
wychowawca, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel wskazany przez
dyrektora bądź sam dyrektor.

3) Teczka wychowawcy klasy powinna zawierać:
a) listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą;
b) listę dzieci ubezpieczonych;
c) notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy;
d) korespondencje z rodzicami;
e) zeszyty spraw finansowych,
f) /uchylony/36
g) plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny;
h) plan godzin i dyspozycji wychowawcy klasy;
i) /uchylony/37
4) Sposób postępowania za dokumentacją stanowiącą wartość archiwalną.
Wychowawca klasy zdaje dyrektorowi szkoły dokumenty stanowiące wartość
archiwalną do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć
edukacyjnych każdego roku szkolnego;
5)

W szkole można zatrudnić pomoc nauczyciela w klasach I-III lub wychowawcy
świetlicy;38

a) Do zadań pomocy nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy
świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub
wychowawcy świetlicy;
b) Pomoc nauczyciela zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy;
c) Pomocy nauczyciela, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli
posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych
dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz
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współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
d) W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce
publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub
placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
Pracownicy obsługi i administracji
§ 26 a.
1. Do zadań pracowników niepedagogicznych należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w szkole,
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych,
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.39

Rozdział 7
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego
§ 27.
Przedmiot, cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego

3931 Uchwała nr 3 / 2019 / 2020; 27.11. 2019
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1. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów normują zasady
oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej Helenów Drugi –
Święciec w Święćcu.
2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów u opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
i realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
6. Cele oceniania:
1) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,
2) informowanie ucznia o jego zachowaniu,
3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
4) motywowanie ucznia do dalszej postępów w nauce i zachowaniu,
5) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,
6) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,
7) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych wraz ze sposobami (zasadami) ich sprawdzania
oraz informowanie o przyjętych ustaleniach uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów),
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
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3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacji z zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 28.
Zadania nauczycieli i wychowawców w zakresie oceniania
1. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:
1) Wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia.
2) Wskazaniu tego, co robi dobrze, a z czym ma trudności oraz w jaki sposób powinien dalej
pracować nad poprawą wyników.
3) Sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace
ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
4) Wpisaniu notatki do dziennika elektronicznego.40
5) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia.
6) Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
7) Nauczyciel ma obowiązek na wniosek ucznia i jego rodziców udostępnić do wglądu
dokumentację dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego.
8) Systematycznego sprawdzania prac pisemnych zgodnie z zasadami oceniania bieżącego
9) Systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych.
10) Informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu
obowiązku szkolnego.
2. Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:
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1) Rozmowę indywidualną
2) Ogólne zebranie rodziców
3) Rozmowę telefoniczną
4) Pocztę elektronicznej
5) Wpis do dziennika lub zeszytu przedmiotowego
6) Korespondencję pocztą tradycyjną
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII zobowiązani są na miesiąc
przed przewidywanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przedstawić
wychowawcy propozycję ocen z zachowania. Do tego celu wykorzystuje się zeszyt uwag,
który wychowawca przechowuje przez rok szkolny.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne obowiązkowe na miesiąc przed zakończeniem
semestru są zobowiązani do poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej
i rocznej klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych oraz o tym, jakie warunki powinien
spełnić, aby uzyskać wyższą niż przewidywaną ocenę.
5. Uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny semestralnej lub rocznej jest możliwe tylko
wtedy, jeżeli nauczyciel ma podstawy do wystawienia wyższej oceny na podstawie oceniania
bieżącego i uczeń napisze sprawdzian zawierający wymagania edukacyjne przewidywane na
ocenę, o którą ubiega się uczeń.

6. Wszystkie oceny odzwierciedlające pracę ucznia dokumentowane są
w elektronicznym dzienniku, który po zakończeniu roku szkolnego zostaje
zarchiwizowany.41
§ 29.
Wymagania edukacyjne
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne ujęte w szkolnym planie nauczania
zobowiązani są do określenia:
1) wymagań edukacyjnych (oczekiwanych osiągnięć uczniów), wynikających
z wybranych przez siebie programów nauczania,
2) szczegółowych kryteriów (wskaźników obrazujących jakość pracy oraz poziom
osiągnięć ucznia w stosunku do w/w wymagań edukacyjnych) warunkujących
ustalane przez nauczycieli oceny szkolne (bieżące, śródroczne i końcowo roczne),
3) sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (w tym m. in. przykłady
typowych zadań i problemów, wynikających z realizowanych programów
nauczania),
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4) warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Szczegółowe ustalenia nauczycieli (PZO), o których mowa w ust. 1., muszą
uwzględniać wymagania edukacyjne wynikające z „Podstawy programowej
kształcenia ogólnego”.
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w kolejnym
półroczu (lub klasie programowo wyższej), wychowawca klasy w porozumieniu
z nauczycielem uczącym – w formie wniosku na plenarnym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, określa zakres niezbędnej pomocy oraz wskazuje rodzaj zajęć
specjalistycznych lub inną formę pomocy stwarzającą uczniowi szansę uzupełnienia
określonych braków programowych.
4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III
uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu
wymagań określonych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego” dla I etapu
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 30.
Zasady informowania uczniów i rodziców. Jawność ocen.
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne
ujęte w szkolnym planie nauczania, informują uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych programów
nauczania oraz o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów
i rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania (tj. z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
osiągnięć edukacyjnych uczniów) oraz informuje o zasadach oceniania z zachowania.
§ 31.
1. Wszystkie oceny ustalane przez nauczycieli są jawne zarówno dla ucznia jak i jego
rodziców (prawnych opiekunów), a na życzenie zainteresowanego ucznia utajone
przed klasą.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel zobowiązany
jest uzasadnić każdą ustaloną przez siebie ocenę. Sposób przedstawienia uzasadnienia
43

oceny uzależniony jest od formy kierowanej prośby z zastrzeżeniem, iż wniosek
złożony na piśmie wymaga przedstawienia uzasadnienia oceny również w formie
pisemnej – w terminie możliwie najkrótszym, jednak nie przekraczającym jednego
tygodnia.
§ 32.
1. Gwarantując rodzicom (prawnym opiekunom) prawo do uzyskiwania pełnej
informacji o bieżących i okresowych (klasyfikacyjnych) osiągnięciach edukacyjnych
ich dzieci oraz prawo do pomocy (porady) pedagogicznej, organizowane są:
1) minimum cztery ogólne, informacyjne spotkania rodziców, tj. na początku roku
szkolnego (wrzesień lub październik), po klasyfikacji śródrocznej (styczeń/luty)
oraz spotkania śródokresowe (listopad/grudzień; kwiecień/maj),
2) spotkania z wychowawcą klasy – wg potrzeb – zgodnie z zasadami ustalonymi
przez wychowawcę (konsultacje indywidualne, wywiadówki itp.),
3) w wyjątkowych sytuacjach lub przypadku, kiedy rodzice nie zjawiają się w szkole
z własnej inicjatywy na spotkaniach wyznaczonych, wychowawca lub nauczyciel
prowadzący konkretne zajęcia edukacyjne kieruje pisemną prośbę o kontakt
z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu, bądź też kontaktuje się z rodzicem
telefonicznie;
4) nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce przez
systematyczne wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego lub zeszytów
przedmiotowych oraz w czasie spotkań informacyjnych,
5) /uchylony/42
2. W przypadku braku kontroli postępów w nauce oraz informacji i uwag
zamieszczanych w dzienniku elektronicznym rodzice43 nie mają prawa wnosić
roszczeń co do przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
zachowania.
3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek, za pośrednictwem
wychowawcy
poinformować
rodziców
(prawnych
opiekunów)
ucznia
o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej niedostatecznej na miesiąc przed
przewidywanym, klasyfikacyjnym posiedzeniem rady Pedagogicznej.
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4. Wychowawcy przekazują rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego
informację
o grożących ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych
śródrocznych i rocznych.44
5. Rodzice mają obowiązek stawić się na wezwanie wychowawcy. W przypadku
niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie rodzic otrzymuje informacje listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru i ma obowiązek zwrócić podpisaną informację
najpóźniej w ciągu trzech dni. Za brak informacji zwrotnej odpowiadają rodzice.
6. W klasach IV-VIII wychowawca miesiąc przed przewidywanym klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej, informuje rodziców (prawnych opiekunów)
za pomocą dziennika elektronicznego45 o przewidywanej semestralnej i rocznej
ocenie klasyfikacyjnej z zachowania ucznia oraz o przewidywanych semestralnych
i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
7. /Uchylony/46
8. W czasie spotkań indywidualnych rodzice (prawni opiekunowie) zainteresowani
uzyskaniem przez ucznia wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub z zachowania mają prawo uzyskać ustną informacje od nauczyciela
prowadzącego zajęcia edukacyjne lub wychowawcy (dot. zachowania), jakie warunki
uczeń musi spełnić, aby taką ocenę uzyskać.
9. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce oraz zachowaniu ucznia
za pomocą dziennika elektronicznego. W związku z powyższym, wychowawca nie
ma obowiązku przekazywania podczas zebrań informacji w formie pisemnej. 47
10. W przypadku, jeśli od momentu poinformowania rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych semestralnych i rocznych, zachowanie
ucznia znacznie się pogorszy, może on otrzymać ocenę klasyfikacyjną niższą od
przewidywanej.
11. O zamiarze obniżenia oceny z zachowania do oceny nieodpowiedniej lub nagannej
wychowawca klasy ma obowiązek poinformować (opiekunów prawnych) danego
ucznia za pomocą dziennika elektronicznego.
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§ 33.

Zasady oceniania bieżącego
1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzane jest systematycznie
w różnych formach (różnymi sposobami), w warunkach zapewniających maksymalną
obiektywność ustalanej oceny.
2. Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze
tygodniowym:
1)
2)
3)
4)

1 godz. tygodniowo - minimum 3 oceny
2 godz. tygodniowo - minimum 5 ocen
3 godz. tygodniowo - minimum 6 ocen
4 i więcej godz. tyg. - minimum 8 ocen

3. Uczeń ma prawo do samooceny własnej pracy. Nauczyciel powinien przy ocenianiu
brać pod uwagę proponowaną przez ucznia ocenę.
4. Do form oceniania zalicza się ocenę:
1) wypowiedzi ustnych,
2) prac pisemnych,
3) pracy na lekcji,
4) prace prezentujące umiejętności manualne i sprawność fizyczną.
5. Ocena wypowiedzi ustnej ucznia może mieć charakter oceny wiadomości bieżących lub
podsumowujących i sprawdzających umiejętności oraz wiadomości ucznia
po zakończeniu działu materiału danego przedmiotu.
6. Ocena pracy pisemnej ucznia może mieć charakter oceny wiadomości bieżących lub
podsumowujących i sprawdzających umiejętności oraz wiadomości ucznia po
zakończeniu działu materiału danego przedmiotu. Stopnie z prac pisemnych
w dzienniku elekronicznym48 są zapisywane w kolorze czerwonym.
7. Sprawdzanie umiejętności i wiadomości poprzez samodzielne prace pisemne ucznia
może być przeprowadzane przez nauczyciela w następujących formach:
1) praca klasowa po każdym dziale danego przedmiotu,
2) test sprawdzający (sprawdzian),
3) kartkówka,
4) praca domowa.
8. Pisemna praca klasowa i test sprawdzający (sprawdzian) może odbywać się po
powtórzeniu wiadomości z danej partii materiału. Czas pisania pracy klasowej i testu
sprawdzającego przez ucznia powinien obejmować co najmniej jedną godzinę lekcyjną.
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Nauczyciel przygotowujący zagadnienia do sprawdzianu musi uwzględnić ramy
czasowe pozwalające uczniowi na napisanie odpowiedzi.
9. Kartkówka, jako jedna z form sprawdzenia bieżących umiejętności i wiadomości
ucznia, może obejmować maksymalnie materiał z trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel
przygotowujący zagadnienia do kartkówki musi uwzględnić ramy czasowe pozwalające
uczniowi na napisanie odpowiedzi. Czas trwania kartkówki nie może przekraczać 15
minut.
10. Każdy sprawdzian pisemny, oprócz kartkówek, musi być poprzedzony lekcją
powtórzeniową z danej części materiału i zapowiedziany przez nauczyciela oraz
wpisany do dziennika najpóźniej na 7 dni przed terminem jego przeprowadzenia.
11. W ciągu danego tygodnia zajęć lekcyjnych mogą być przeprowadzone co najwyżej trzy
całogodzinne sprawdziany. W ciągu danego dnia nauki może być przeprowadzony tylko
jeden całogodzinny sprawdzian wiadomości.
12. Sprawdzone, poprawione i ocenione prace nauczyciel ma obowiązek omówić
i przedstawić uczniowi do wglądu w klasie w ciągu 2 tygodni od dnia przeprowadzenia
sprawdzianu. W przypadku nieobecności nauczyciela, termin oddania sprawdzianu
wydłuża się o czas nieobecności nauczyciela.49
13. /uchylony/50
14. Oceny z pisemnych prac kontrolnych, oprócz symbolu zgodnego z przyjętą skalą
nauczyciel może uzupełnić opisem uzasadniającym ustaloną ocenę.
15. Jeżeli zaplanowane formy kontroli pracy i osiągnięć ucznia pozwalają na możliwość
oceny na podstawie liczby uzyskanych punktów, to ustalono następujące przeliczenia:
100-98% - celujący,
97-91% - bardzo dobry,
90-75% - dobry,
74-51% - dostateczny,
50-30% - dopuszczający,
29-0% - niedostateczny.
16. /uchylony/51
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§ 34.
Kryteria oceniania w klasach IV-VIII
1. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i końcowo roczne), ustala się począwszy od klasy
IV w stopniach szkolnych, według następujących skali:
stopień celujący – 6,
stopień bardzo dobry – 5,
stopień dobry – 4,
stopień dostateczny – 3,
stopień dopuszczający – 2,
stopień niedostateczny – 1.

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący,
bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.
3. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.
4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie
uczniowi informacji o
jego
osiągnięciach
edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
5. Ustalone w stopniach szkolnych oceny klasyfikacyjne końcowo roczne odnotowywane
są w dokumentacji przebiegu nauczania w pełnym brzmieniu, tzn. celujący, bardzo
dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
6. Ustalone w stopniach szkolnych oceny klasyfikacyjne śródroczne odnotowywane są w
dokumentacji przebiegu nauczania skrótem, tzn. celujący (cel), bardzo dobry (bdb),
dobry (db), dostateczny (dst), dopuszczający (dop), niedostateczny (ndst).
7. Określoną w ust. 1 skalę ocen z wykorzystaniem symbolu cyfrowego stopni stosuje się
również przy ustalaniu i rejestrowaniu bieżących (śródokresowych) ocen postępów i
poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
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8. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, zgodnie z indywidualną
koncepcją pracy pedagogicznej przedstawioną na początku roku szkolnego uczniom
i rodzicom (prawnym opiekunom), mogą wprowadzać dodatkowe formy
rejestrowania bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów, np. rozszerzyć
podstawową skalę ocen znakami „+”, „-‘’ (określa to opracowany przez każdego
nauczyciela przedmiotowy system oceniania).
9. /uchylony/52
10. Wszyscy uczniowie są oceniani według tych samych kryteriów z zastrzeżeniem
dotyczącym uczniów z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Opinię
z Poradni rodzic dostarcza wychowawcy. Wychowawca przekazuje jej kserokopię
dyrektorowi szkoły i nauczycielom uczącym, którzy na jej podstawie dostosowują
wymagania edukacyjne.
11. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego wygląd, światopogląd,
status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.
12. Brak uczniowskiego wyposażenia (zeszytu, przyborów, stroju itp.) może wpłynąć na
ocenę końcową w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia,
a jednocześnie wyraźnie utrudniających osiąganie przez niego określonych
wymagań.
13. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne, końcowo-roczne) nie mogą być ustalane jako
średnia arytmetyczna ocen bieżących (śródokresowych).
14. Końcowo-roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym
planie nauczania jest jednocześnie oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne
ucznia w danym roku szkolnym w odniesieniu do wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanego programu nauczania.
15. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i poza wojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę
klasyfikacyjną.
16. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczne
i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
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17. Na życzenie rodziców i uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny
bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo
wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także
śródroczna
i roczna
ocena
klasyfikacyjna
zachowania
mogą
być
ocenami opisowymi.
18. Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w Przedmiotowych Systemach
Oceniania, ustalonych przez zespół przedmiotowy nauczycieli.
19. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
20. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej
ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
21. Udział (przez uczniów kl. V-VIII) w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia
w rodzinie) nie podlega ocenie i nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej lub ukończenie szkoły przez ucznia (§ 4. Ust.3
Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. ws. Sposobu nauczania oraz okresu
treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka… - DzU Nr 67 z 1999 r.
poz. 756).

§ 35.
1. Uwzględniając cele oraz ogólne wymagania edukacyjne (oczekiwane osiągnięcia
edukacyjne ucznia), określone w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego”,
ustala się następujące ogólne kryteria stopni (tj. wskaźniki oceny jakości pracy oraz
rozpoznanego poziomu osiągnięć ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych):
1)

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności określone programem nauczania.
b) Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji i potrafi je wykorzystać
w pogłębianiu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności.
c) Rozwija zainteresowania przedmiotowe uczestnicząc w konkursach, zawodach
i turniejach.

2)

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował umiejętności i wiadomości zawarte w programie nauczania
poszczególnych przedmiotów wykazując się dużą samodzielnością.
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3)

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe umiejętności i wiadomości zawarte w podstawie
programowej nauczania poszczególnych przedmiotów
b) potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania,
c) jest aktywny na lekcji,
d) poprawnie rozumuje.

4)

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował konieczne umiejętności i wiadomości zawarte w podstawie
programowej nauczania poszczególnych przedmiotów i
b) potrafi pod kierunkiem nauczyciela wykonać proste zadania,
c) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością.

5)

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w umiejętnościach i wiadomościach zawartych w podstawie
programowej nauczania poszczególnych przedmiotów na poziomie
umożliwiającym dalsze kształcenie.

6)

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował zawartych w odstawie programowej nauczania poszczególnych
przedmiotów na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.

2. Na podstawie ogólnych kryteriów stopni, uwzględniając wymagania edukacyjne
określone w realizowanych programach nauczania, nauczyciele uczący opracowują
szczegółowe kryteria stopni, które stosują przy ustalaniu śródrocznych i końcowo
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie
nauczania.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne
wyższe od niedostatecznej.
4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna – na wspólny
wniosek wychowawcy klasy i nauczyciela uczącego, jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego może promować ucznia, który nie zdał z jednych zajęć edukacyjnych,
egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 47 niniejszych wewnątrzszkolnych
zasad oceniania. Warunkiem takiej promocji jest realizacja obowiązkowych zajęć
edukacyjnych (tych, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną) w klasie
programowo wyższej – zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
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5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 albo w ust. 4 (dwa
poprzednie punkty) nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

§ 36.
Kryteria i system oceniania w klasach I-III
1. W edukacji wczesnoszkolnej system oceniania ma na celu dostarczyć UCZNIOWI
informacji o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto
stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, jak
również motywuje UCZNIA do dalszej pracy. NAUCZYCIELOM dostarcza wiedzy
na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy
z uczniami. RODZICÓW informuje o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka,
ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu
treści podstawy programowej.
2. W klasach I-III stosuje się śródroczne i końcowo roczne, opisowe ocenianie.
3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu
edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej.

osiągnięć

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć
edukacyjnych i zachowania (opisowej).
5. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
6. 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.
7. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom
rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach
I-III uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
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§ 37.

Zasady poprawiania ocen
1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną (ze sprawdzianów, klasówek, testów,
prac klasowych), a poprawienie pozostałych ocen pozostaje w gestii nauczyciela
przedmiotu. Sposób, formę i termin poprawy ustala nauczyciel danego przedmiotu.
Oceny z poprawy wpisywane są do dziennika. W przypadku, gdyby uczeń uzyskał
niższą ocenę z poprawy, przy wystawianiu ocen na semestr lub na zakończenie roku
szkolnego będzie brana pod uwagę ocena wyższa.53
2. /uchylony/54
3. /uchylony/55
4. /uchylony/56
5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecność w czasie poprawy uczeń traci
możliwość ponownej poprawy pracy.
6. /uchylony/57
7. /uchylony/58
8. Uczeń nieobecny podczas pisania prac klasowych, jeśli jego nieobecność jest
usprawiedliwiona, jest zobowiązany do napisania pracy w innym, wyznaczonym przez
nauczyciela czasie.
9. Jego nieusprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonym przez nauczyciela terminie
jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
10.
Sprawdzone przez nauczyciela sprawdziany są przekazywane uczniom (którzy
wyrażą taką wolę), a za ich pośrednictwem rodzicom, którzy chcą się zapoznać z

53 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
54 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
55 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
56 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
57 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
58 Uchwała nr 4/2017/2018: 14.03.2018 r.
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wynikiem sprawdzianu. Uczniowie są zobowiązani do zwrócenia podpisanego przez
rodzica (opiekuna prawnego) sprawdzianu na najbliższych zajęciach. Sprawdzone
przez nauczyciela sprawdziany są dokumentem szkolnym, w związku z tym zabrania
się ich kopiowania, rozpowszechniania i udostępniania w Internecie. Jeżeli uczeń nie
zwróci sprawdzianu w wyznaczonym terminie, nie zostaną mu udostępnione do domu
kolejne sprawdziany do końca roku szkolnego.59

§ 38.
Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia
1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowując wymagania do możliwości
ucznia i jego potrzeb indywidualnych, w szczególności do ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie
tego orzeczenia,
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym
poradni specjalistycznej
nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole,
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej specjalistycznej, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej
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niż po ukończeniu i etapu edukacyjnego i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
4. /uchylony/60
5. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
7. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o
braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych
zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na
rzecz kultury fizycznej.
10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
11. Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na :
1) Przygotowaniu dla ucznia zdolnego dodatkowych kart pracy, zadań domowych
o większym stopniu trudności, dodatkowych zadań na sprawdzianach,
wymagających większego wysiłku umysłowego i logicznego myślenia
2) Zróżnicowaniu zadań na lekcjach i podczas sprawdzianów, testów itp.
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3) Dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia
słabego (z orzeczeniem lub opinią).
4) Opracowaniu zadań o mniejszym stopniu trudności na lekcjach i podczas
sprawdzania wiedzy.
§ 39.
Ocenianie zachowania
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2. Śródroczna i roczna ocena 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. Ocenianie zachowania ucznia polega na określeniu sposobu jego funkcjonowania
w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólne
przyjętych norm moralnych, a także zaangażowanie w rozwijanie swojej osobowości
i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.
4. Celem oceniania zachowania ucznia jest:
1) Dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia
postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, zaangażowaniu w rozwijanie
swojej osobowości, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też nie
stwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących
funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym;
2) Motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności za swoje
decyzje;
3) Uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły
uwzględnionych w kryteriach.
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5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii - wysłuchaniu
uwag, uczniów (samorządu uczniowskiego), nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
6. Propozycja oceny zachowania poszczególnych uczniów jest zapisywana przez
nauczycieli w dzienniku elektronicznym, w zakładce „ uwagi”.61
7. W sytuacji długotrwałej nieobecności wychowawcy klasy, połączonej z brakiem
możliwości nawiązania z nim bezpośredniego kontaktu, dyrektor szkoły zobowiązuje
do ustalenia śródrocznych lub końcowo rocznych ocen z zachowania, nauczyciela
pełniącego obowiązki wychowawcy klasy w zastępstwie.
8. Obowiązkiem każdego nauczyciela (szczególnie nauczycieli prowadzących zajęcia
edukacyjne w danym oddziale) jest zapoznanie się z proponowanymi przez
wychowawców ocenami zachowania przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.

§ 40.
1. Ocenę zachowania (śródroczną, końcowo roczną) ustala wychowawca klasy,
uwzględniając zasady określone w § 5 ust. 1-5 niniejszych wewnątrzszkolnych zasad
oceniania oraz skalę i kryteria, o których mowa w § 25 i § 26.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, wychowawca zobowiązany jest uwzględnić
wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej
3. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o zasadach oceniania zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 41.
1. Ocenę zachowania (śródroczną, końcowo-roczną) począwszy od klasy IV
ustala się według następującej skali:
wzorowe – wz.
bardzo dobre – bdb.
dobre – db.
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poprawne – pop.
nieodpowiednie – ndp.
naganne – ng.

2. Ustalone klasyfikacyjne oceny zachowania (śródroczne, końcowo-roczne)
odnotowywane są w dokumentacji przebiegu nauczania w pełnym brzmieniu,
tzn. wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
3. Skróty (wz., bdb., db., pop., ndp., ng.) można stosować jedynie przy
rejestrowaniu bieżących (składowych) ocen zachowania.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną z zachowania.
5. Ocena z zachowania, nie ma wpływu na:
1) bieżące i klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły przez ucznia
z zastrzeżeniem że:
a)

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole
co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.

b)

Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
6. 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.

§ 42.
1. Uwzględniając warunki określone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania
oraz cele i zadania wynikające z „Programu wychowawczego szkoły” przyjmuje
się następujące ogólne zasady ustalania oceny zachowania dla uczniów klas IVVIII:
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1) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe zachowania:
a) Zdobywa z przedmiotów
i umiejętnościom;

oceny

odpowiadające

jego

zdolnościom

b) Systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych;
c) Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne a nieobecności i spóźnienia
usprawiedliwia w ciągu tygodnia o ustaniu nieobecności;
d) Dba o kulturę języka ojczystego;
e) Nie uchyla się od prac użytecznych na rzecz klasy;
f) Dba o mienie własne i szkolne;
g) Reaguje na przejawy niszczenia mienia w klasie i szkole;
h) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie stwarza zagrożenia dla
bezpieczeństwa
i) i zdrowi innych;
j) Okazuje szacunek osobom starszym, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz
kulturalnie zachowuje się w stosunku do kolegów;
k) Dba o schludny wygląd (brak makijażu, czyste ręce, stonowany i czysty strój,
odpowiedni ubiór na uroczystości szkolne);
l) Kulturalnie zachowuje się na lekcji i podczas rozmowy.
2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę dobrą
oraz:
a) Stara się pomagać uczniom słabszym w nauce;
b) Godnie reprezentuje klasę na terenie szkoły;
c) Wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy;
d) Dba o pozytywny wizerunek klasy;
e) Bierze aktywny udział w konkursach szkolnych
i rywalizacjach sportowych na szczeblu gminy;
f) Bierze udział w organizacji imprez szkolnych;
g) Bierze udział w kółkach zainteresowań;
h) Wzorowa frekwencja i punktualność;
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przedmiotowych

i) Wywiązuje się z powierzonych obowiązków.
3) Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń spełniający kryteria na ocenę dobrą
i bardzo dobrą oraz:
a) Godnie reprezentuje szkołę na szczeblu powiatu (konkursy, olimpiady, zawody
sportowe);
b) Udział w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych;
c) Praca na rzecz szkoły w czasie wolnym od zajęć;
d) Działanie na rzecz środowiska lokalnego;
e) Pomoc ludziom starszym, samotnym, chorym;
f) Udział w akcjach charytatywnych.
4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który wykazuje skłonności do poniższych
zachowań negatywnych, ale podjęte działania wychowawcy, nauczycieli i rodziców
przynoszą poprawę.
5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który przejawia większość czynników
z listy zachowań negatywnych, a podjęte działania nie przynoszą pożądanych
efektów.
6) Wykaz zachowań negatywnych wpływających na ocenę poprawną i nieodpowiednią:
a) Powtarzające się przeszkadzanie na lekcji;
b) Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
koleżanek i kolegów (arogancja, lekceważenie);
c) Niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych;
d) Korzystanie z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela;
e) Dewastacja sprzętu szkolnego;
f) Niszczenie rzeczy należących do innych;
g) Kłamstwo;
h) Zaśmiecanie otoczenia, bałaganiarstwo;
i) Agresja fizyczna i przemoc wobec innych osób;
j) Wulgarne słownictwo;
k) Zaczepki słowne, ubliżanie;
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l) Notoryczne spóźnianie się na lekcje;
m) Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia;
n) Lekceważący stosunek do nauki;
o) Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas przerw i okienek;
p) Nieusprawiedliwianie w terminie nieobecności;
q) Dopuszczanie się przestępstw typu: fałszowanie podpisów, dopisywanie ocen,
wyłudzanie pieniędzy;
r) Akty wandalizmu poza szkołą;
s) Zakłócanie porządku w czasie biwaków, wycieczek i imprez szkolnych;
t) Przebywanie po godzinie 22 w miejscach publicznych bez opieki dorosłych;
u) Przejawianie w miejscach publicznych (autobus, sklep, kino, teatr, ulica)
zachowań niegodnych ucznia szkoły podstawowej;
v) Obrażanie, szykanowanie kolegów, koleżanek; umieszczanie w Internecie
obrażających lub ośmieszających innych zdjęć, tekstów, uwag.
7) Ocenę negatywną otrzymuje uczeń w przypadku wyjątkowo drastycznych
wykroczeń, należą do nich:
a) Elementarne naruszenie norm prawnych;
b) Kradzieże;
c) Uczestnictwo w chuligańskich wybrykach;
d) Wchodzi w konflikt z prawem;
e) Nakłania innych do korzystania z używek;
f) Z premedytacją niszczy mienie szkoły;
g) Nieprzewidziane sytuacje skrajnie negatywne;
h) Umieszczanie w Internecie zdjęć, tekstów, uwag naruszających dobre imię
szkoły i jej pracowników.
8) Uczeń przejawiający jakiekolwiek z punktów listy zachowań negatywnych nie może
uzyskać oceny bardzo dobrej i wzorowej.
9) W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń uchwałą rady pedagogicznej można
wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby uczeń był pod innym względem
wzorowy.
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2. W dzienniku klasowym znajduje się zeszyt uwag (wszyscy wychowawcy
prowadzą taki zeszyt), do którego nauczyciele na bieżąco wpisują swoje
spostrzeżenia
o pozytywnym lub negatywnym zachowaniu ucznia.

§ 43.
1. Bieżące (śród-okresowe) i końcowo-roczne oceny zachowania ustalane
i rejestrowane są w dzienniku elekrtonicznym 62przez wychowawcę klasy.
2. Podstawę do ustalania bieżącej oceny zachowania, stanowią własne
obserwacje wychowawcy oraz wpisy (uwagi), odnotowywane w dzienniku w
zakładce „Uwagi” 63przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w
danej klasie (lub innych nauczycieli zatrudnionych w szkole).
3. Uwagi (opinie) innych pracowników szkoły oraz uczniów (samorządu
uczniowskiego), dotyczące zachowania poszczególnych uczniów przekazywane są
ustnie lub pisemnie wychowawcy klasy.
4. Uczniowie na forum klasy (podczas dyskusji) w czasie godziny wychowawczej
mają prawo wypowiedzieć się na temat oceny z zachowania.

§ 44.
1. Klasyfikacyjna ocena zachowania (śródroczna, końcowo-roczna) nie może
wynikać z przeliczenia lub uśredniania bieżących (śródokresowych) ocen
zachowania.
2. Końcowo-roczna klasyfikacyjna ocena zachowania uwzględnia aktywność,
podstawę oraz dostrzeżone pozytywne zmiany w zachowaniu ucznia w okresie
całego roku szkolnego.

§ 45.
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1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do stałej współpracy z zespołem nauczycieli
uczących w danym oddziale oraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) swoich
wychowanków w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych szkoły i domu
rodzinnego (szczególnie w odniesieniu do uczniów prezentujących postawy
i zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych wewnątrzszkolnych zasad
porządkowych i prawnych).

§ 46.
Egzamin klasyfikacyjny
1. Jeżeli, z powodu nieobecności ucznia na zajęciach – przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, brak jest podstaw do
ustalenia oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej, końcowo rocznej) z jednego, kilku lub
wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym programie nauczania, dyrektor
szkoły, na pisemny wniosek rodziców tego ucznia (prawnych opiekunów) zarządza
egzamin klasyfikacyjny.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje
roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie
edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy
klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala
się oceny zachowania.
5. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych i wychowania fizycznego

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
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7. Rodzice ucznia (opiekunowie prawni), co najmniej na dwa tygodnie przed
klasyfikacyjnym (śródrocznym, końcowo
rocznym) posiedzeniem rady
pedagogicznej, wnoszą do dyrektora szkoły, pisemny wniosek o przeprowadzenie
egzaminu klasyfikacyjnego
8. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego
rodzicami (opiekunami prawnymi) z uwzględnieniem następujących warunków:
1) egzamin, o którym mowa w ust.1, powinien odbyć się nie później niż tydzień
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (śródrocznym,
końcowo rocznym),
2) w sytuacjach uzasadnionych chorobą ucznia lub przedłużającą się (zasadną)
nieobecnością dziecka w miejscu zamieszkania, egzamin klasyfikacyjny może
zostać przeprowadzony w innym terminie, ale nie później niż w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
9. Ostateczną decyzję o terminie egzaminu klasyfikacyjnego i składzie komisji
oceniającej osiągnięcia edukacyjne ucznia, podejmuje dyrektor szkoły –
- o powyższym, uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) informowani są w formie
pisemnej
10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła może umożliwić uczniowi uzupełnienie braków.
11. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki , muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej
i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
w skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
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14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona
i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego,
imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Pytania egzaminacyjne muszą być dostosowane do wszystkich kryteriów ocen, tak,
aby uczeń mógł wykazać się w pełni swoimi umiejętnościami i wiedzą.
17. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może jednorazowo przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
18. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna)
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.

§ 47.
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych ,zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego,
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Pytania (zadania, ćwiczenia) egzaminacyjne, odpowiadające kryteriom stopnia
dopuszczającego, proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminator),
a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z nauczycielem będącym członkiem
komisji.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców ucznia (opiekunów
prawnych) zgłoszoną do dyrektora szkoły zaakceptowaną przez wychowawcę klasy
i przedłożoną wraz z uzasadnieniem na końcowo rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady
pedagogicznej.
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
O ustalonej dacie egzaminu uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)powiadomieni są
w formie pisemnej.
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6. Prawo zdawania egzaminu poprawkowego nie przysługuje uczniom
najwyższych

klas programowo

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
8. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminator
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne-jako członek
komisji.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez dyrektora szkoły.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu
i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 12

poprawkowego,

nie

otrzymuje

promocji

12. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć
miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat
nauki w szkole podstawowej osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym
planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
13. Komisja egzaminacyjna, na postawie przeprowadzonego egzaminu poprawkowego może:

1) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu – podwyższyć ocenę osiągnięć
edukacyjnych ucznia z danych zajęć edukacyjnych do stopnia
dopuszczającego,
2) w przypadku negatywnego wyniku egzaminu – potwierdzić niedostateczną
ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia ustaloną przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

14. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia, ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, jest
oceną ostateczną i podlega zatwierdzeniu uchwałą rady pedagogicznej.
15. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć
edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin: imiona i nazwiska osób wchodzących
w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania
egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
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16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.
18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
19. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego rada pedagogiczna
zobowiązana jest zmienić uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji końcowo rocznej
w części dotyczącej promowania danego ucznia.

§ 48.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w przypadku zastrzeżeń w kwestii oceny rocznej
(semestralnej) z zajęć edukacyjnych lub zachowania

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
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.

Jeżeli, w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, zarzuty (roszczenia)
przedstawione przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), uznane zostaną za
zasadne, a nauczyciel uprawniony do ustalania tejże oceny nie wniesie satysfakcjonującej
zmiany, wówczas dyrektor szkoły wstrzymuje zatwierdzenie spornej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, zarządza dodatkowe sprawdzenie wiadomości
i umiejętności ucznia w odniesieniu do wymagań edukacyjnych określonych
w realizowanym programie nauczania oraz wyznacza termin ponownego
klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami,
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5. W skład komisji powołanej przez dyrektora
wiadomości i umiejętności wchodzą:

w celu przeprowadzenia sprawdzianu

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4) Wychowawca klasy do której uczeń uczęszcza
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
8. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imięi nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenęklasyfikacyjną.
10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
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11. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna, końcoworoczna) ponownie ustalona przez nauczyciela
uczącego z uwzględnieniem wyników prac zespołu, o których mowa
w ust.7 i zatwierdzona uchwałą rady pedagogicznej jest oceną ostateczną.
12. Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
13. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 12, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia

14. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem
niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
15. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania zostaje utrzymana, gdy
uczeń z różnych nieusprawiedliwionych przyczyn nie przystąpi do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 49.
Sprawdzian kompetencji po klasie VIII Szkoły Podstawowej
1. Edukacja w Szkole Podstawowej kończy się egzaminem ósmoklasisty, o którym mowa
w art. 3 pkt 21 d ustawy o systemie oświaty.

§ 49 a
„ Nauczanie zdalne” w brzmieniu:
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1. „ Lekcje mogą być prowadzone zdalnie czyli na odległość przy użyciu sprzętów takich jak
komputer, laptop, tablet, telefon, drukarka.
2. Dopuszczalne narzędzia pracy online:
a) poczta elektroniczna
b) narzędzia konferencyjne: Skype, Microsoft Teams, YouTube czy Google Hangouts Meet.
Dopuszcza się stosowanie podobnych narzędzi.
c) komunikatory internetowe: Messenger czy WhatsApp. Dopuszcza się stosowanie
podobnych narzędzi.
d) inne narzędzia do pracy online:


chmura- praca online na konkretnych dokumentach wspólnie z uczniami



narzędzia serwisu Facebook”

2 .Rodzice, prawni opiekunowie usprawiedliwiają ucznia w razie nieobecnością ucznia
w razie nieobecności na zajęciach on- line i braku możliwości przesłania zadanych
materiałów przez nauczyciela. W razie braku takiej informacji ze strony rodzica/prawnego
opiekuna nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi ocenę niedostateczną w związku z
niewywiązywaniem się ucznia z obowiązków szkolnych.

Rozdział 8
Uczniowie szkoły

§ 50.

1. Szkoła prowadzi rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. O przyjęciu uczniów do poszczególnych klas decyduje dyrektor.
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3.

Szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są do końca marca roku poprzedzającego
rok szkolny i dostępne są na stronie internetowej Szkoły oraz w siedzibie Szkoły
i ogólnodostępnych punktach informacyjnych.64

4. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji.

§ 51.
Prawa ucznia

1. Uczeń szkoły ma prawo do znajomości swoich praw.
1) szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw;
2) dyrektor szkoły umożliwia uczniom zapoznanie się ze statutem.
statut szkoły jest ogólnodostępny i znajduje się w szkolnej
bibliotece.

2. Uczeń ma prawo do:
1) Otrzymania informacji dotyczących ucznia o zapadających w szkole decyzjach,
takich jak np. ocena z przedmiotów;
a) uczeń i jego rodzice mają prawo – w przypadku, gdy szkoła korzysta
z dziennika elektronicznego- do bezpłatnego uzyskiwania informacji
w zakresie nauczania, wychowania i opieki.
2) Wolności wypowiadania poglądów i opinii;
3) Wolność myśli, sumienia, wyznawania;
4) Wolność zrzeszenia się, np. w samorządzie uczniowskim;
5) Wolność od poniżającego traktowania i karania. W szkole nie wolno stosować kar
naruszających godność i nietykalność cielesną ucznia;
6) Ochrona prywatności ucznia. W szkole prawo do prywatności oznacza:
a) ochronę danych osobistych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki testów
psychologicznych, informacje dotyczące rodziny- status materialny,
wykształcenie rodziców, ewentualne problemy- alkoholizm, rozwód itp.);

64Uchwała nr 3/2016/2017; 23.11.2016
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b) zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej
ucznia.
7) Równe traktowanie wobec prawa szkolnego. Oznacza to:
a) jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd
zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry- słaby);
b)równe traktowanie w sytuacji konfliktu ucznia – nauczyciela (możliwość
dowiedzenia swoich racji);
c) życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
d)odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych;
e) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych
sprawdzianów z wiadomości: w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden
sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
f) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Prawa proceduralne.
1) W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych w Statucie przez uczniów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły uczeń ma prawo:
a)

zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy;

b)

przez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie do
dyrektora szkoły;

c)

przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczna do rady rodziców lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

2) Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej;
3) W imieniu dziecka mogą wystąpić rodzice;
4) Działania wyjaśniające powinny być podjęte w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 52.
Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:
1) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
2) Zachowania się każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
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3) Noszenia schludnego stroju, nie noszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu
ucznia i innych, nie używania makijażu, bez farbowanych włosów
i pomalowanych paznokci, nie noszenia krótkich spódnic, bluzek z dużymi
dekoltami, ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych
i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule;
4) Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się
zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach
młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych;
5) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
6) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
7) Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję
szkoły, współtworzenia jej autorytetu;
8) Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot
pieniężnych (za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi
odpowiedzialności);
9) Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych;
10)

Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych bez wiedzy i zgody
nauczyciela.65

11) Ucznia obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń na zajęciach sportowych
i lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach itp.;
12) Dbanie o bezpieczeństwo zdrowie własne oraz swoich kolegów
szkodliwych nałogów: alkohol, papierosy, narkotyki;

wystrzegać się

13) We własnym zakresie naprawiać udowodnione, wyrządzone szkody materialne;
14) Przestrzegać zasad kultury współżycia, godnego, kulturalnego zachowania się
w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;
15) Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej, ustaleniom samorządu uczniowskiego;
16) Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły
i ludziom starszym, przestrzegając społecznie akceptowane normy;
17) Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach
świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy przed i po zakończonych

65Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
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zajęciach. Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na pisemną prośbę
rodzica i za zgodą nauczyciela świetlicy.

§ 53.
Nagrody i kary
1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) Wzorową postawę;
2) Wysokie wyniki w nauce;
3) Znaczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach
sportowych;
4) Dzielność, odwagę,.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) Pochwałę na forum klasy przez nauczyciela/wychowawcę uczeń otrzymuje w wyniku
przejawiania zachowań, takich jak:
a)
dbałość o kulturę języka ojczystego;
b)
aktywne zaangażowanie się w pracę na rzecz klasy i szkoły.
2) Pochwała Dyrektora Szkoły na forum klasy z pisemną adnotacją w dzienniku
lekcyjnym, ma zastosowanie kiedy uczeń:
a)
odznacza się wyjątkowo wysoką kulturą osobistą;
b)
c)

bierze aktywny udział w konkursach;
reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu gminy
i powiatu.

3) Pochwała Dyrektora Szkoły na forum szkoły z listem pochwalnym dla
rodziców/opiekunów, ma zastosowanie kiedy uczeń:
a)
odznacza się wzorową frekwencją i punktualnością;
b)
działa na rzecz środowiska lokalnego.
4) Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przy szczególnie
wyróżniających się postawach uczniów
określa
formę
nagrody
włącznie
z możliwością podwyższenia oceny ze sprawowania, kiedy uczeń:
a)
Np. angażuje się w bezinteresowną pomoc koleżeńska w nauce
słabszym kolegom i koleżankom;
b)
reprezentuje szkołę w konkursach na szczeblu wojewódzkim.

74

3. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) Osobiste upomnienie nauczyciela/wychowawcy, stosuje się kiedy uczeń:
a) korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela;
b) nie wywiązuje się z wypełniania obowiązków szkolnych;
c) używa wulgarnego słownictwo, kłamie, stosuje zaczepki słowne,
ubliża innym;
d) wagaruje.
2) Upomnieniem na forum klasy, uczeń zostaje ukarany za:
a)
b)
c)
d)

powtarzające się przeszkadzanie na lekcji;
zaśmiecanie klasy, bałaganiarstwo;
niestosowny strój, makijaż;
nadmierną biżuterię.

3) Zakazem udziału w imprezach szkolnych/wycieczkach, uczeń zostaje
ukarany, kiedy:
a) dopuści się aktów wandalizmu poza szkołą;
b) dopuści się zakłócania porządku w czasie biwaków, wycieczek
i imprez szkolnych.
4) Nagana ustna udzielona przez Dyrektora Szkoły, zostaje uczniowi który:
a) z arogancją, lekceważąco odnosi się do pracowników szkoły;
b) z arogancją, lekceważąco odnosi się do koleżanek i kolegów.
5) Naganaustna udzielona przez Dyrektora Szkoły na forum szkoły i jednoczesne
pozbawienie ucznia pełnionych funkcji, ma zastosowanie kiedy uczeń dopuścił
się:
a) zniszczenia rzeczy innych osób, dewastacji mienia szkolnego;
b) agresji fizycznej i przemocy wobec innych;
c) nakłaniania innych do czynów zabronionych.
6) W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa indywidualna formę kary,
adekwatną do rodzaju przewinienia włącznie z możliwością obniżenia oceny ze
sprawowania, np. w sytuacjach: pobicia, oszustwa, wyłudzenia pieniędzy,
fałszowania podpisów, dopisywania ocen dziennikach, stosowania używek,
obrażania, szykanowania koleżanek i kolegów, umieszczania w Internecie
obraźliwych lub ośmieszających treści.
7) Jeżeli wymienione kary nie skutkują poprawą zachowania ucznia, zagraża zdrowiu
i życiu innych uczniów oraz pracowników szkoły, Dyrektor Szkoły może
wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły albo
skreślić go z listy uczniów.66

66 Uchwała nr 6 /2016/2017; 08.06.2017
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4.
Dyrekcja
szkoły
jest
o zastosowaniu wobec niego kary.

zobowiązana

informować

rodziców

ucznia

§ 53 a.
Tryb odwołania od kar

1. Uczeń ma prawo odwołania się od kary regulaminowej lub złożenia skargi
w przypadku naruszenia praw ucznia.
2. Pisemne odwołanie od kary lub skargę składa do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od
zaistniałej sytuacji.
3. Dyrektor może rozstrzygnąć odwołanie od kary lub skargę ucznia/rodzica
w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą.
4. Decyzja odwoławcza jest przekazana uczniowi lub rodzicowi w ciągu 7 dni.
5. W przypadku otrzymania kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo
odwołać się w terminie 14 dni od dnia udzielenia kary do:
1) wychowawcy, gdy kara została udzielona przez nauczyciela;
2) dyrektora szkoły, gdy kara została udzielona przez wychowawcę;
3) rady pedagogicznej, gdy kara została udzielona przez dyrektora szkoły67

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 54.
1. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy:
1) flagami dekorujemy szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych
świąt szkolnych np. Święto Patrona, Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne;
2) w czasie żałoby narodowej zawieszamy flagi państwowe z czarną wstęgą, przed
budynkiem szkoły;

6747 Uchwała nr 3 / 2019 /2020
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3) godło wisi w każdym pomieszczeniu szkoły;
4) w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.
2. Uzyskiwanie środków finansowych na działalność szkoły:
1) Działalność szkoły finansowana jest przez organ prowadzący głównie z dotacji dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przekazywanej przez
Wójta Gminy Kramsk oraz innych pozyskanych środków;
2) Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności szkoły
w roku szkolnym dysponuje zarząd stowarzyszenia;
3) Organ prowadzący może przekazać dyrektorowi uprawnienia do dysponowania
środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność szkoły w zakresie
określonym uchwałą zarządu.
3. Procedura wprowadzania zmian w Statucie Szkoły:
1)Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy;
2)Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie SU oraz Radzie
Pedagogicznej;
3)Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie;
4)Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem
sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem;
5)Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii
Rady Pedagogicznej;
6)Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może
go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem;
7)Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może
się odwołać do MEN w terminie 14 dni;
8)Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje
odwołania się do sądu administracyjnego;

możliwość

9)Uprawnioną do dokonywania nowelizacji statutu jest rada pedagogiczna, podejmując
stosowną uchwałę;
10) Inicjatorami projektu zmian mogą być:
a) dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący rady pedagogicznej;
b) Rada Rodziców;
c) Samorząd Uczniowski;
d) Organ Prowadzący;
e) Organ Nadzoru Pedagogicznego.
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11) Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej
do wglądu w bibliotece szkoły.

Statut obowiązuje od dnia podjęcia uchwały

78

