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Rozdział I
Nazwa szkoły
§1
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Czapiewicach.
2. Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym,
w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.
3. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu:
Szkoła Podstawowa w Czapiewicach posługuje się pieczęcią dużą okrągłą z godłem
państwa i napisem w otoku: SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPIEWICACH,
pieczęcią małą okrągłą z godłem państwa i napisem w otoku: SZKOŁA
PODSTAWOWA W CZAPIEWICACH i pieczęcią podłużną o treści: SZKOŁA
PODSTAWOWA W CZAPIEWICACH CZAPIEWICE 22, 89 – 632 BRUSY
tel. (52) 3982505.

§2
1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Brusach.
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
3. Organem obsługującym szkołę w zakresie ekonomiczno – administracyjnym jest
Gminny Zarząd Oświaty w Brusach.

Rozdział II
Cele i zadania szkoły
§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz w programie
wychowawczym i profilaktyki szkoły, a w szczególności:
1/ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej;
2/ umożliwia absolwentom dalsze kształcenie w gimnazjum;
3/ sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;
4/ kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie o systemie edukacji;
5/ upowszechnia wiedzę ekologiczną dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe
postawy wobec problemów ochrony środowiska.
2. Statutowe zadania szkoła realizuje poprzez:
1/ umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
2/ organizowanie w każdej klasie na życzenie rodziców nauki religii, etyki i ujmowanie
jej w tygodniowym planie zajęć;
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a w klasie V własnej historii i kultury i ujmowanie ich w tygodniowym planie zajęć;
4/ umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniom poprzez udział w zajęciach
nadobowiązkowych, realizacje programów autorskich oraz objęcie uczniów bardzo
zdolnych indywidualnym
tokiem nauki,
objęcie uczniów zajęciami
ogólnorozwojowymi i rekreacyjnymi;
5/ realizację programów: wychowawczego i profilaktyki, które są dostosowane
do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

§4
1. Zadania opiekuńcze szkoły:
1/ opieka nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych i nadobowiązkowych; opiekę
powierza się nauczycielowi prowadzącemu lekcję (zajęcia), on czuwa nad ich
bezpieczeństwem i higieną pracy;
2/ w czasie przerw nad bezpieczeństwem uczniów czuwa pełniący dyżur nauczyciel
zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów;
3/ podczas wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje organizator lub kierownik
wycieczki, który w zależności od potrzeby, liczby i wieku uczniów oraz rodzaju
wycieczki dobiera spośród nauczycieli , opiekunów
do pomocy, kierując się
odpowiednimi w tym względzie przepisami;
4/ każde wyjście poza teren szkoły musi być przez nauczyciela zgłaszane dyrekcji,
a w przypadku dłuższej wycieczki organizator wypełnia „Kartę wycieczki”.
2. Uczniowie wszystkich klas po wnikliwej obserwacji nauczyciela (wychowawcy),
w przypadkach wystąpienia wyraźnych trudności w nauce lub kłopotów
wychowawczych powinni być objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną.
3. Dla wyrównania braków (w miarę posiadanych środków finansowych) prowadzone są
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne.
4. Każdy uczeń przebywający w szkole objęty jest opieką medyczną, na zasadach
określonych przez Ministerstwo Zdrowia.
5. Uczniowie z rodzin mających trudności materialne i wychowawcze mogą być objęci
doraźną lub stałą pomocą finansową (w miarę posiadanych środków). Pomocy takiej
udziela szkoła poprzez radę szkoły oraz organizacje społeczne działające na terenie
gminy (MGOPS). W szczególnych wypadkach kieruje sprawy do kuratorów
rodzinnych.

§5
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Wychowawca jest odpowiedzialny za każdego ucznia swojej klasy, a w relacji z innymi
nauczycielami i radą pedagogiczną, jest rzecznikiem praw uczniów swojej klasy.
3. Wskazane jest, aby wychowawca w całym cyklu kształcenia zmieniał się jak
najrzadziej, a w miarę możliwości jeden wychowawca powinien prowadzić ten sam
oddział od klasy I do III i od klasy IV do VI.
4. Wychowawca organizuje współpracę z rodzicami mając na uwadze zapewnienie
właściwych warunków rozwoju dziecka.
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Rozdział III
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
I. Cele oceniania:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej
Ia. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
Ib. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ic. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
Id Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Ie. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza
się ocenę ustaloną jako średnia ustalona 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.
II. Zasady oceniania:
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1. Uczeń jest oceniany systematycznie. Minimalna liczba ocen z danego przedmiotu
wynosi „n + 1”, gdzie „n” oznacza liczbę godzin w ciągu tygodnia, ale nie mniej niż
trzy oceny w ciągu okresu.
2. Ocenia się ucznia za pomocą:
a) stopnia,
b) opisu,
c) punktowo.
3. Postępy notowane są w dzienniku i arkuszu ocen.
4. Uczeń podlega ocenie:
a) na każdej lekcji,
b) podczas podsumowania cyklu lub działu programowego,
c) podczas całego procesu dydaktyczno– wychowawczego.
5. Częstotliwość oceniania ucznia.
a) systematycznie / na ocenę składają się stopnie z przedmiotu, uwagi, opinie,
spostrzeżenia, informacje,
b) (uchylony)
c) ocena śródroczna i roczna:
- w klasach I – III jest to ocena opisowa,
- w klasach IV – VI, w skali cyfrowej 1 – 6,
d) oceny cząstkowe z przedmiotów uzupełniają plusy i minusy, z wyjątkiem ocen
„1”, „2”, „6”. Dopuszcza się również oceny cyfrowe w kl. I – III.
6. Ilość pisemnych prac sprawdzających jest następująca:
a) w ciągu dnia nie więcej niż jeden sprawdzian,
b) w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
c) uczniowie są informowani o sprawdzianach /pracy klasowej/ z tygodniowym
wyprzedzeniem wraz z odpowiednim wpisem do dziennika.
7. Punkt 6. nie dotyczy tzw. „kartkówek”, obejmujących nie więcej niż trzy ostatnie
jednostki lekcyjne.
8. Wyniki oceniania są jawne i uzasadnione.
9. Uwagi dotyczące systemu oceniania zbierają i gromadzą nauczyciele.
Po przepracowanym roku dokonuje się analizy i ewentualnej korekty.
III. Metody oceny osiągnięć ucznia:
Metody oceny osiągnięć ucznia są następujące:
1. obserwacja pracy ucznia,
2. wypowiedzi ustne ucznia,
3. kontrola formy pisemnej,
4. wnioskowanie ucznia na podstawie obserwacji,
5. samodzielne projektowanie prostych doświadczeń,
6. samodzielne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów,
7. rozszerzanie wiedzy poprzez czytelnictwo lektur, czasopism popularnonaukowych.
IV. Kryteria oceniania:
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców
/prawnych opiekunów/ o:
- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, natomiast rodzicom /prawnym
opiekunom/ na pierwszym spotkaniu z rodzicami w danym roku szkolnym.
Uczniowie i osoby zainteresowane mają dostęp do informacji wymienionych
w punkcie 1.
3. Ustalając ocenę z danych zajęć edukacyjnych brane są pod uwagę następujące
ogólne kryteria:
Ocena celująca /6/:
a) uczeń odznacza się specjalnymi zainteresowaniami humanistycznymi,
matematyczno-przyrodniczymi, posiada zasób wiedzy określony programem
nauczania
oraz
wiedzę
wykraczającą
poza
program
w wybranych dziedzinach, dzięki czytaniu lektur spoza obowiązującego zestawu
oraz dzięki uczestnictwu w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach
i olimpiadach przedmiotowych,
b) posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach
poznawczych, potrafi odnajdywać związki przyczynowo--skutkowe i dokonać
syntezy i analizy materiału rzeczowego,
c) pracuje systematycznie, jest aktywny na lekcji, wykonuje dodatkowe zadania
wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego, uczestniczy
w zajęciach pozalekcyjnych.
Ocena bardzo dobra /5/:
a) uczeń posiada zasób wiedzy określony programem oraz wiedzę uzyskaną
w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowań przedmiotem poprzez czytanie
nadobowiązkowych lektur, innych pozycji popularnonaukowych i uczestnictwo
w szkolnych konkursach,
b) posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach
poznawczych, potrafi odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe i dokonywać
syntezy i analizy materiału rzeczowego, pracuje systematycznie i aktywnie
uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, dodatkowo wykonuje różne
prace ze zdobywaniem wiedzy.
Ocena dobra /4/:
a) uczeń posiada zasób wiedzy wymaganej programem oraz przeczytał większą ilość
lektur,
b) opanował umiejętności przewidziane programem nauczania i potrafi
wykorzystywać posiadaną wiedzę w procesie dalszego kształcenia i życiu
codziennym,
c) jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym
oraz dodatkowo wynikające z potrzeb klasy.
Ocena dostateczna /3/:
a) uczeń dysponuje w stopniu dostatecznym zasobem wiedzy przewidywanej
programem,
b) potrafi wykonać polecenia o średnim stopniu trudności i wymagające
wykorzystania wiedzy oraz umiejętności przewidywanych programem nauczania,
c) uczestniczy w procesie kształcenia w stopniu zadawalającym i wykazuje
gotowość rozwijania swych umiejętności.
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a) uczeń nie opanował w stopniu dostatecznym materiału
przewidzianego
programem i jego wiedza posiada znaczne braki,
b) wykazuje jednak chęci do dalszej nauki i przy pomocy nauczyciela jest w stanie
zrealizować polecenia wymagające zastosowanie posiadanej wiedzy
i umiejętności przewidzianych w programie,
c) posiada podstawowe umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie
i osiągnięcie wymaganego minimum.
Ocena niedostateczna /1/:
a) uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w dostatecznym zakresie
umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci
i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli
okres zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
6. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć technicznych
i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywaniu 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.
V. (uchylony)
VI. Procedury i zasady informowania o ocenach:
Zasady informowania o ocenie:
a) ucznia
- na bieżąco z chwilą wystawiania stopnia z uzasadnieniem ustnym lub
pisemnym,
- w dzienniczku ucznia /w klasach IV-VI/,
- na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informuje
się ucznia o przewidywanej ocenie niedostatecznej,
- na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej jest
informowany ustnie przez nauczyciela o przewidywanej ocenie z przedmiotu.
b) rodziców /prawnych opiekunów/
- na bieżąco,
- według potrzeb – co najmniej trzy razy w roku,
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wychowawca informuje w formie pisemnej o przewidzianej śródrocznej
i rocznej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu /z informacją przyjęcia
tej wiadomości/,
- na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
wychowawcy są zobowiązani powiadomić rodziców /opiekunów prawnych/
ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych w formie ustnej lub pisemnej za pośrednictwem ucznia,
- na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
wychowawcy są zobowiązani powiadomić rodziców /opiekunów prawnych
ucznia o przewidywanych dla niego ocenie z zachowania w formie ustnej lub
pisemnej za pośrednictwem ucznia.
c) Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo wglądu do prac pisemnych swojego
dziecka na terenie szkoły do zakończenia danego roku szkolnego.
VII. Zasady klasyfikowania ucznia:
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na prośbę rodziców /opiekunów prawnych/ rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. 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.
4a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4 nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów: zajęcia techniczne,
zajęcia komputerowe, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz z dodatkowych
zajęć edukacyjnych. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny z zachowania.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe,
wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń
praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
/prawnymi opiekunami/.
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie 2, 3 oraz dla ucznia
realizującego na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego
przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
a) dyrektor – jako przewodniczący,
b) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
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liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdać egzamin w ciągu jednego
dnia.
10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów,
rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio prace pisemne i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych zamiast oceny wpisuje
się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
14. Ustalone oceny przez wychowawców oraz przez nauczycieli z zajęć edukacyjnych
lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego są ostateczne, jeśli zostały ustalone
zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Tryb odwołania się od ustalonej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania:
1. Uczeń lub rodzic /opiekun prawny/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,
jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa ustalania tej
oceny.
Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej,
b) ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
c) sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
/opiekunami prawnymi.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
Nauczyciel, o którym mowa w podpunkcie b), 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

- 11 prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
3. Ocena ustalona przez komisję:
- nie może być niższa od ustalonej wcześniej,
- uzyskana ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna
z zachowania, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa ustalania tej oceny,
dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną/śródroczną/ ocenę
klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby decyduje głos przewodniczącego komisji.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor jako przewodniczący,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Ocena ustalona przez komisję:
- nie może być niższa od ustalonej wcześniej,
- jest ostateczna.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w przypadku rocznej/śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się prace
pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. W przypadku rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem,
e) imię i nazwisko ucznia.
VIII. Zasady promowania ucznia:
1. Uczeń jest promowany, jeśli został klasyfikowany z wszystkich przedmiotów
i otrzymał co najmniej ocenę dopuszczającą.
1a) 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.
2. Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy wyższej, jeżeli otrzymał ocenę
niedostateczną z jednego lub więcej przedmiotów.
3. (uchylony)
4. Świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
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rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
5. Średnią ocen dla ucznia kończącego szkołę oblicza się ze wszystkich
obowiązujących zajęć realizowanych w ciągu cyklu edukacyjnego.
6. (uchylony)
6a) 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. Uczeń kończy szkołę podstawową jeśli otrzymał oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu.
8. Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania i dodatkowych zajęć edukacyjnych nie
ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu osiągnięć w terminie do 30 sierpnia
danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje
do sprawdzianu osiągnięć w następnym roku.
10. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły.
11. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej)
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może na wniosek rodziców zdawać egzamin poprawkowy z tych
zajęć.
12. Sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego:
a) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
b) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;
c) egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego
rodziców/prawnych opiekunów zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż
na tydzień przed ukończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym;
d) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły-jako
przewodniczący komisji,
- nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator,
- nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.
e) dyrektor powołuje nauczyciela zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły, jeżeli nauczyciel uczący przedmiotu, z którego uczeń
otrzymał ocenę niedostateczną jest zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach;
f) 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;
g) uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do
końca września;
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i powtarza klasę. Uwzględniając jednak możliwości edukacyjne ucznia rada
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego zajęcia edukacyjnego
pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie
programowo wyższej zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
13. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają,
iż ocena w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa w ciągu pięciu dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego.
W takim przypadku stosuje się przepisy zawarte w trybie odwołania się od ustalonej
oceny końcowej z zajęć edukacyjnych i zachowania.
IX. Kryteria oceny zachowania ucznia:
1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązku ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o dobro i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali ocen:
a) klasy I-III ocena opisowa,
b) klasy IV-VI: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
2a) 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.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców/prawnych opiekunów o sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
4. Roczną i śródroczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu
opinii:
a) zespołu klasowego,
b) nauczycieli,
c) (uchylony),
d) ocenianego ucznia.
5. Z propozycją oceny z zachowania i krótkim jej uzasadnieniem uczeń powinien
zostać zapoznany najpóźniej tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
5a) O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej z zachowania wychowawca
oddziału jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed
śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. (uchylony)
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla ucznia z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
8. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, jeśli została
ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
9. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania ucznia:
a) Uczeń otrzymuje ocenę wzorową gdy:
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obecności, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień;
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy (organizuje i bierze czynny udział
w imprezach klasowych i szkolnych np. apele okolicznościowe, akcje
ogólnoszkolne itp.);
- wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły np. przygotowuje gazetki
ścienne, dekoracje, dba o kwiaty;
- jest zaangażowany w pomoc słabszym uczniom w nauce, organizuje
samopomoc uczniowską;
- reprezentuje szkołę uczestnicząc w olimpiadach, konkursach, zawodach
sportowych, jak również w uroczystościach lokalnych;
- aktywnie działa w organizacjach uczniowskich na terenie szkoły, bardzo chętnie
włącza się do pomocy przy organizacji uroczystości szkolnych
i pozaszkolnych;
- czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz promowania zdrowego stylu życia;
- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest zawsze taktowny, uprzejmy, dba
o własną godność i nie pozwala naruszać godności innych;
- ma krytyczną postawę wobec wszelkich przejawów agresji, promuje postawy
asertywne w takich sytuacjach;
- za swoją wzorową postawę uzyskuje pochwały i nagrody np. od wychowawcy,
nauczycieli, dyrektora, innych pracowników szkoły, rodziców, uczniów.
b) Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy:
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, na bieżąco usprawiedliwia
obecności, ma nie więcej niż 2 spóźnienia w ciągu semestru,
- odznacza się wysoką kulturą osobistą;
- ma krytyczną postawę wobec przejawów agresji słownej (wulgaryzmy,
poniżanie, wyśmiewanie) i fizycznej, potrafi się przeciwstawić i zareagować
stosownie do zaistniałej sytuacji;
- odcina się stanowczo od wszelkich przejawów wandalizmu oraz przeciwdziała
dewastacji mienia szkolnego i środowiska;
- dba o estetykę klasy, oraz gazetek klasowych, wykonuje prace społeczne
na rzecz klasy;
- zwraca uwagę na zachowania odbiegające od norm etycznych i moralnych, jest
tolerancyjny, szanuje poglądy oraz odmienność innych ludzi (np. inną kulturę,
narodowość, wyznanie) oraz ich pracę;
- pomaga kolegom w nauce i rozwiązywaniu problemów osobistych;
- włącza się w działalność charytatywną;
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, biorąc udział w szkolnych
uroczystościach, apelach itp.;
- rozwija swe zainteresowania i uzdolnienia poprzez aktywne uczestnictwo
w kołach przedmiotowych, działalności sportowej i innej organizowanej
na terenie szkoły, chętnie bierze udział w konkursach, zawodach itp.;
- zna i pielęgnuje historię i tradycje szkoły;
- jest wolny od szkodliwych nałogów, umie zająć krytyczne stanowisko wobec
nich.
c) Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy:
- wywiązuje się z obowiązków ucznia;
- przestrzega regulaminów szkolnych np. nosi odpowiedni strój do sytuacji,
zmienia obuwie, zawsze nosi dzienniczek ucznia;
- sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest przygotowany
do lekcji, terminowo i solidnie wykonuje powierzone mu prace i zadania;
- punktualnie uczęszcza na zajęcia, w wyznaczonych terminach usprawiedliwia
nieobecności, ma nie więcej niż 4 spóźnienia w ciągu jednego semestru;
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po nieobecności jednodniowej jest przygotowany na kolejne zajęcia i posiada
uzupełnione notatki;
- uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne;
- dotrzymuje ustalonych terminów np. przekazywanie usprawiedliwień, zwrot
książek do biblioteki;
- akceptuje zarządzenia i polecenia dyrektora, nauczycieli i wychowawcy klasy,
cechuje go szczerość i uczciwość w życiu codziennym;
- biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;
- wykazuje troskę o mienie indywidualne i szkolne;
- właściwie i zgodnie współdziała w zespole, czuje się odpowiedzialny za wyniki,
szanuje pracę innych;
- dba o dobre imię szkoły, akceptuje zwyczaje i tradycje szkolne;
- godnie i dobrowolnie reprezentuje szkołę i klasę na zewnątrz;
- okazuje szacunek dla symboli szkolnych i narodowych;
- w swobodny i taktowny sposób wyraża swoje myśli, nie używa wulgaryzmów,
dba o kulturę słowa i dyskusji;
- troszczy się o zdrowie innych i własne, przestrzega zasad bezpieczeństwa
na terenie szkoły i poza nią nie powoduje swoim zachowaniem zagrożenia dla
siebie i innych;
- dba o higienę osobistą;
- nie nosi na terenie szkoły materiałów zagrażających zdrowiu i życiu innych;
- nie ulega nałogom;
- jest życzliwy, kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników
szkoły, rodziców, osób starszych i kolegów, dba o własną godność i nie
narusza godności innych;
- troszczy się o estetykę własnego wyglądu (np. nie farbuje włosów, nie stosuje
makijażu) oraz otoczenia (np. nie śmieci, zostawia porządek na miejscu pracy);
- kulturalnie zachowuje się w różnych sytuacjach i miejscach (np. podczas apeli,
uroczystości szkolnych, wycieczek i wyjść poza szkołę);
- właściwie zachowuje się w trakcie zajęć, nie zakłóca ich przebiegu (np. nie
rozmawia, nie przeszkadza, nie ściąga itp.)
- przy pomocy dialogu rozwiązuje konflikty, unika agresji;
- szanuje godność osobistą innych, jest tolerancyjny.
d) Uczeń otrzymuje ocenę poprawną gdy:
- zdarzają mu się spóźnienia na zajęcia, zalega z terminowym usprawiedliwieniem
nieobecności;
- czasami zaniedbuje obowiązki szkolne, ma kłopoty z systematycznością, nie
zawsze jest przygotowany do lekcji tzn. nie ma potrzebnych przyborów
i podręczników, zdarza mu się nie odrobić pracy domowej;
- unika działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
- czasami narusza obowiązujące normy, nie przestrzega postanowień
wynikających ze szkolnych regulaminów oraz nie stosuje się do poleceń
i zarządzeń (np. nie zawsze ma dzienniczek, swoim zachowaniem zakłóca
przebieg zajęć szkolnych, np. rozmawiając i komentując wypowiedzi innych);
- nie przywiązuje wagi do tradycji i zwyczajów szkolnych np. brak
odpowiedniego stroju na uroczystościach, brak należytego szacunku dla
symboli szkolnych i narodowych;
- jest obojętny wobec przejawów agresji;
- zdarza mu się wyglądać mało estetycznie;
- czasami zachowuje się niewłaściwie wobec innych, ale umie być
samokrytyczny, potrafi wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji,
a oddziaływania wychowawcze nauczycieli przynoszą pozytywne zmiany.
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- niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia, nie zawsze można
wyegzekwować od niego usprawiedliwienia nieobecności;
- ma obojętny stosunek do nauki, brakuje mu systematyczności i pilności;
- lekceważy polecenia i zarządzenia dyrektora, nauczycieli i wychowawcy klasy,
nie stosuje się do regulaminów, jest nieuczciwy, oszukuje, kłamie;
- unika wykonywania czynności na rzecz klasy i szkoły, niechętnie uczestniczy
w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, swoim zachowaniem zakłóca
lekcje, uroczystości i imprezy szkolne;
- nie potrafi współdziałać w zespole, wywołuje konflikty;
- nie reaguje na oznaki niszczenia mienia, zdarzają mu się próby dokonywania
zniszczeń lub nakłaniania innych do tego typu zachowań;
- nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, swoim lekkomyślnym zachowaniem
naraża na niebezpieczeństwo innych;
- okazuje brak szacunku dla cierpienia i tragedii ludzkiej;
- symbole szkolne i narodowe nie stanowią dla niego wartości, obce mu
są tradycje i zwyczaje panujące w szkole;
- podburza innych do negatywnych zachowań, jest ich inicjatorem i uczestnikiem,
nie reaguje na wszelkie przejawy agresji;
- ulega szkodliwym nałogom, łamie zakazy obowiązujące na terenie szkoły;
- pomimo zabiegów ze strony innych osób uporczywie zachowuje się w sposób
niekulturalny, jest arogancki, wulgarny, nie szanuje siebie i innych naruszając
tym samym ich godność;
- lekceważy uwagi dotyczące swojego postępowania i zachowania, a nakładane
kary nie przynoszą oczekiwanej poprawy.
f) Uczeń otrzymuje ocenę naganną gdy:
- ma lekceważący stosunek do systematycznego i punktualnego uczestnictwa
w zajęciach, samowolnie opuszcza teren szkoły, ucieka z lekcji, ma więcej niż
20 godzin nieusprawiedliwionych oraz więcej niż 15 spóźnień w ciągu
semestru;
- jest niesystematyczny i lekceważy obowiązki szkolne;
- cechuje go postawa aspołeczna i egoistyczna, deprymuje i poniża uczniów
podejmujących różnego rodzaju aktywność intelektualną oraz działania
na rzecz klasy i szkoły, niechętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
a swoim zachowaniem celowo zakłóca lekcje, uroczystości i imprezy szkolne;
- łamie ogólnie przyjęte normy etyczne i zasady współżycia społecznego, nie
przestrzega obowiązujących regulaminów, zarządzeń i poleceń;
- znęca się psychicznie i fizycznie nad innymi osobami, jest świadomym
i celowym prowodyrem negatywnych zachowań;
- powoduje bójki, zastrasza, stosuje przemoc, jest wulgarny, stosuje zaczepki
słowne lub fizyczne;
- jest nieuczciwy, fałszuje podpisy i usprawiedliwienia, kłamie;
- ma konflikt z prawem np. pobicia, kradzieże, wyłudzenia pieniędzy;
- niszczy mienie szkolne i indywidualne;
- inspiruje innych do ulegania nałogom (palenia, picia alkoholu, zażywania
narkotyków, dopalaczy);
- celowo i świadomie narusza wszystkie normy, pomimo starań wychowawcy
i nauczycieli nie podejmuje prób poprawy, a stosowane wobec niego działania
wychowawcze nie przynoszą żadnego skutku,
g) w przypadku popełnienia wykroczeń o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej
(kradzież, bójki, pobicia, narkotyki, spożywanie alkoholu, akty wandalizmu,
zastraszanie, inne), uczeń otrzymuje ocenę naganną niezależnie od uzyskanych
uwag pozytywnych,
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nie może otrzymać końcowej oceny wyższej niż dobra,
i) uczeń, który uzyskał ocenę poprawną śródroczną może otrzymać końcową ocenę
bardzo dobrą pod warunkiem, że w drugim semestrze nie otrzymał żadnej uwagi
ujemnej,
j) uczeń, który w ciągu semestru otrzymał więcej niż 4 uwagi negatywne
nie może otrzymać końcowej oceny wyższej niż bardzo dobra.
10. Tryb ustalania rocznej i śródrocznej oceny z zachowania :
a) podstawą oceny jest dziennik uwag, w którym nauczyciele i wychowawca
zapisują pozytywne i negatywne uwagi ucznia,
b) wychowawca klasy razem z uczniem weryfikuje i uzupełnia zapisy
w dzienniku uwag ucznia,
c) (uchylony).
11. (uchylony)

Rozdział IV
Organy szkoły oraz ich kompetencje
§6
Organami szkoły są:
1. dyrektor szkoły,
2. rada pedagogiczna,
3. rada szkoły,
4. rada rodziców,
5. samorząd uczniowski.

§7
1. Uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły określa art. 39 Ustawy o systemie oświaty,
w szczególności do nich należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w szkole;
3/ sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4/ realizowanie uchwał rady szkoły oraz rady pedagogicznej podjętych w ramach ich
kompetencji stanowiących;
5/ dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym
przez radę szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
5a/ wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
6/ współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
7/ (uchylony)
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specjalnego ucznia.
2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor decyduje zatem
w sprawach:
1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2/ przyznawania nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
3/ występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników szkoły.
3. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą rodziców,
radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

§8
1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej, która realizuje statutowe
zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. Członkami rady pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Udział
w zebraniach rady pedagogicznej innych osób jest możliwy zgodnie z wewnętrznym
regulaminem działalności rady pedagogicznej, który dokładnie określa zakres i formy
jej działalności.
3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej zgodnie z art.41 Ustawy należy:
1/ zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły;
2/ podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły;
4/ ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5/ podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6/ ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy szkoły.
4. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy w szczególności:
1/ organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2/ projekt planu finansowego szkoły;
3/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych
wyróżnień;
4/ propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach
plenarnych.
6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz wnioskuje w sprawie jego
zmian, a także przedstawia go do uchwalenia radzie szkoły.
7. Rada pedagogiczna przygotowuje regulamin swojej działalności zgodny ze statutem
szkoły.
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i samorządu uczniowskiego uchwala program wychowawczy szkoły i program
profilaktyki, stanowiące odrębne dokumenty.

§9
1. Społecznym organem zarządzania szkołą jest rada szkoły; bierze ona czynny udział
w rozwiązywaniu generalnych i podstawowych problemów funkcjonowania szkoły.
2. Rada szkoły zgodnie z art.50 Ustawy:
1/ uchwala statut szkoły;
2/ (uchylony)
3/ opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
4/ może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w szkole;
5/ opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz inne sprawy istotne dla szkoły;
6/ z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i może występować
z wnioskami, w szczególności w sprawach zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów
nadobowiązkowych, do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę,
wojewódzkiej rady oświatowej.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada szkoły może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady
szkoły określa regulamin.
4. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły oraz
wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
5. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział dyrektor szkoły, ale jedynie z głosem
doradczym, podobnie inne osoby zapraszane na zebrania rady szkoły.
6. Rada szkoły liczy 6 członków, a w jej skład wchodzą w równej liczbie:
3 nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli szkoły;
3 rodziców wybranych przez ogół rodziców uczniów szkoły.
8. Kadencja rady trwa 3 lata. Z przyczyn obiektywnych dopuszcza się możliwość
corocznej zmiany części składu rady szkoły, jednak nie więcej jak w jednej trzeciej
składu rady.
9. Przewodniczący, za zgodą rady, może zaprosić do udziału w posiedzeniu inne osoby
z głosem doradczym. W szczególności dotyczy to problemów lub sytuacji, kiedy
kompetencje osób spoza rady szkoły, mogą mieć wpływ na trafność podejmowanych
przez radę decyzji.

§ 10
1. W szkole działa rada rodziców.
2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
3. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
(klasowych).
4. Wybory reprezentantów oddziałowych rad rodziców do rady rodziców szkoły
przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym w tajnych
wyborach.
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szczegółowo:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowych rad rodziców,
wyborów reprezentantów do rady rodziców szkoły,
c) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
6. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
7. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz
innych źródeł.
8. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
9. Kompetencje rady rodziców:
a) rada rodziców opiniuje w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego
w porozumieniu z radą pedagogiczną:
Program Wychowawczy Szkoły,
Szkolny Program Profilaktyki.
b) Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa
w punkcie 9a) program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny
Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
10. Rada Rodziców opiniuje:
a) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
b) Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny zestaw podręczników,
c) Program i harmonogram poprawy efektów kształcenia lub wychowania w szkole,
d) Wzór jednolitego stroju, w przypadku jego wprowadzenia,
11. Rada rodziców może wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy
nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
12. Rada rodziców ma prawo wyrażać swoje opinie o pracy nauczycieli podczas
dokonywania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego za staż.
a) rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego.
b) Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.
c) Opinie powinny być wyrażone na piśmie.

§ 11
1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Decydującym organem samorządu jest zarząd wybierany w głosowaniu tajnym
i powszechnym. Zarząd spośród siebie wybiera przewodniczącego, sekretarza
i skarbnika.
3. Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności
dotyczących realizacji praw ucznia, takich jak:
1/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4/ prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem.
4. (uchylony)

§ 12
1. Każdy z organów ma prawo do:
1/ opracowania przez siebie regulaminu, który jest zgodny ze statutem;
2/ swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji;
3/ występowania z wnioskami do innego organu w szkole;
4/ wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych planowanych
działaniach lub decyzjach;
5/ wspólnego rozwiązywania problemów i rozwiązywania sporów, odwołania się
do organu prowadzącego szkołę.
2. Organy i osoby uprawnione do rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych:
1/ dyrektor szkoły rozstrzyga spory i sytuacje konfliktowe pomiędzy organami
reprezentującymi nauczycieli, rodziców uczniów z możliwością odwołania się
do organu prowadzącego szkołę;
2/ wychowawcy klas rozstrzygają sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie,
między uczniami różnych klas, oraz między uczniem a nauczycielem z możliwością
odwołania się stron do dyrektora;
3/ dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub
pracownikami szkoły, a rodzicami uczniów z możliwością odwołania się organów
zwierzchnich;
4/ organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozwiązuje
sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty
między nauczycielami i pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły z możliwością
odwołania się stron do sądu;
5/ rozwiązywanie sporów i sytuacji konfliktowych winno odbywać się w warunkach
sprzyjających swobodnej wypowiedzi stron, w zamkniętym pomieszczeniu, bez
obecności osób trzecich;
6/ decyzja rozstrzygająca spór powinna być umotywowana, obiektywna i zgodna
z przepisami prawa i statutem szkoły.

§ 13
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci. Formy tego współdziałania to:
1/ spotkania terminowe z wychowawcami i nauczycielami;
2/ spotkania szkoleniowo-instruktażowe z pracownikami poradni psychologicznopedagogicznej, pielęgniarką lub innymi specjalistami – zgodnie z zaistniałą potrzebą;
3/ zebrania rady szkoły i rady rodziców;
4/ indywidualne kontakty rodziców z nauczycielami i wychowawcami.
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oraz dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne, jak też na temat aktualnych
spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy szkoły.

Rozdział V
Organizacja szkoły
§ 14
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawach organizacji
roku szkolnego.
1a.Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły może w danym roku szkolnym
ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze
6 dni (egzamin zewnętrzny, dni świąt religijnych i inne dni, jeżeli jest to uzasadnione
organizacją pracy szkoły lub potrzebami środowiska lokalnego) w tych dniach szkoła
ma obowiązek organizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych. Dyrektor podaje
informację o powyższym nauczycielom, uczniom i rodzicom w terminie
do 30 września.
1b.W szkole przeprowadza się klasyfikację śródroczną, która obejmuje okres
od 1 września do 31 stycznia następnego roku.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego
roku.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć, określając organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 15
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
(zajęć) obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania
i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych
do użytku szkolnego.
2. Wyboru programów nauczania dla danego oddziału dokonują nauczyciele uczący
w tej klasie na początku każdego etapu edukacyjnego, tj. w oddziale przedszkolnym,
w klasie I i IV; program ten realizowany powinien być przez cały etap edukacyjny.
3. Wszystkie realizowane w szkole programy nauczania tworzą „szkolny zestaw
programów nauczania”, który jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i opiniowany
przez radę pedagogiczną, radę rodziców oraz radę szkoły.
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realizujący program wychowania przedszkolnego.
5. Ze względu na trudne warunki geograficzne i demograficzne organizacja nauczania
odbywa się w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale
przedszkolnym dla dzieci 5-letnich i 4-letnich oraz zajęć prowadzonych w kl. I.

§ 16
1. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 17
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia
nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym
w grupach i zespołach międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

§ 18
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie)
na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły
a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Zasady i formy praktyki nauczyciela lub studenta kierowanego na praktykę określają
odrębne przepisy.

§ 19
1. Uczniowie mają możliwość korzystania z gorącego napoju w okresie od września
do końca czerwca.
2. Odpłatność za napój ponoszą rodzice.

§ 20
1. Przy szkole prowadzi się bibliotekę szkolną, która jest pracownią szkolną służącą
realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych
szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
1a.W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
1b.Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz
czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje
dyrektor szkoły.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz
rodzice uczniów.
2a Szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały
edukacyjne, mające postać papierową oraz przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez
obowiązku zwrotu.
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edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu
podręcznika lub materiału edukacyjnego lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu
edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły
podstawowej. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
2c. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej
trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1/ gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2/ korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3/ prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają uczniom dostęp do korzystania ze zbiorów
podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Organizację biblioteki i zadania nauczyciela-bibliotekarza określają odrębne przepisy.
6. Nadzór bezpośredni nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły. Pomocy
merytorycznej i instruktażowo-metodycznej udzielają nauczyciele metodycy.

Rozdział VI
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły
§ 21
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz jednego pracownika administracji i dwóch
pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w § 21 ust.1
Statutu szkoły, określają odrębne przepisy.

§ 22
1. Pracownicy niepedagogiczni w szkole to pracownicy administracji i obsługi.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mają szczegółowo opracowane zakresy
czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
3. Pracownicy nie będący nauczycielami korzystają ze wszystkich uprawnień
zagwarantowanych kodeksem pracy i innymi przepisami dotyczącymi tej grupy
pracowników.
4. Pracownicy nie będący nauczycielami są zobowiązani do współdziałania
z nauczycielami przy realizacji planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz
do realizowania uchwał rady pedagogicznej i wewnętrznych zarządzeń dyrektora
szkoły.

§ 23
1. Liczba zatrudnionych pracowników jest zgodna z rocznym arkuszem organizacyjnym
szkoły, zatwierdzonym przez organ prowadzący.

§ 24
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odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:
1/ każdy nauczyciel prowadzący zajęcia obowiązkowe lub dodatkowe z uczniami jest
w tym czasie odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2/ w czasie przerw lekcyjnych nauczyciele pełnią obowiązkowe dyżury na terenie
szkoły zgodnie z ustalonym planem dyżurów;
3/ nauczyciel jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
4/ dobór metod i treści dydaktycznych musi być dostosowany do możliwości
psychofizycznych ucznia;
5/ nauczyciel winien wyłonić uczniów szczególnie uzdolnionych i otoczyć ich
wszechstronną opieką umożliwiającą dalszy twórczy rozwój;
6/ nauczyciel dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, wpajając ich poszanowanie
uczniom;
7/ nauczyciel jest opiekunem przydzielonej sali lekcyjnej i odpowiada za zgromadzone
tam pomoce naukowe i sprzęt oraz za ich kompletowanie, i uzupełnianie, mając
prawo występowania do dyrekcji z wnioskami w tym względzie;
8/ w ocenie uczniów nauczyciel kieruje się bezstronnością i obiektywizmem,
jednakowo traktując wszystkich, szanując ich godność osobistą;
9/ nauczyciel, oceniając wiedzę i umiejętności ucznia, stosuje kryteria ocen zgodnie
z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania;
10/ (uchylony)
11/ Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na wniosek
rodziców i dostarczenie zaświadczenia lekarskiego;
12/ ocena z zachowania jest ustalona zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania
(ZWO);
13/ nauczyciel zobowiązany jest do udzielania pomocy uczniowi w przezwyciężaniu
niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb;
14/ (uchylony)
15/ (uchylony)
16/ nauczyciele zobowiązani są do doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i pedagogicznych.

§ 25
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawczy, przedmiotowe i zadaniowe
organizowane w miarę potrzeb.
2. Zespoły zadaniowe powołane na czas wykonania określonych zadań, ulegają
rozwiązaniu po ich zrealizowaniu.
3. (uchylony)
4. W szkole świadczona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy oraz logopedzi.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
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2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktycznowyrównawczych i zajęć logopedycznych.
8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

§ 26
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczności poprzez:
a) otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia;
b) planowanie i organizowanie wspólnie z rodzicami i uczniami:
różnych form życia zespołowego np.: zabawy, wycieczki,
treści i form zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
c) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i korygując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (uczniowie uzdolnieni,
uczniowie z trudnościami i niepowodzeniami);
d) utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami uczniów w celu:
ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, lepszego poznania
i zrozumienia wychowanków przez wychowawcę,
wspierania rodziców i udzielania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec dzieci oraz w celu otrzymywania od nich pomocy
w działaniach wychowawcy,
przekazywania informacji o osiągnięciach uczniów, ich postępach w nauce,
a także o trudnościach w nauce i sposobach udzielania pomocy dzieciom,
włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, organizację imprez klasowych,
planowanie pracy wychowawczej,
zdiagnozowania sytuacji rodzinnej wychowanka. W przypadkach
wymagających kontaktów z rodzicami, wychowawcy prowadzą wywiady
środowiskowe i wizyty domowe, w których może uczestniczyć również
przedstawiciel rady szkoły;
e) organizowanie w miarę potrzeb, w ramach wspierania rodziców w działaniach
wychowawczych, pogadanek na tematy wcześniej ustalone z rodzicami,
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f) współpraca z pielęgniarką w celu rozpoznania potrzeb zdrowotnych, a następnie
współdziałanie z nią w celu organizowania form pomocy zdrowotnej.
2/ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów:
a) wspólne z uczniami i rodzicami opracowanie oraz realizowanie planu pracy
wychowawczej,
b) pomoc w organizowaniu samorządu klasowego,
c) wspólne z rodzicami i uczniami planowanie, organizowanie wycieczek i imprez
klasowych,
d) udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych;
3/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej:
a) poznanie środowiska rodzinnego każdego ucznia, w szczególności stopnia
zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka przez to środowisko,
b) czuwanie nad wypełnianiem przez ucznia obowiązków zawartych
w regulaminie szkoły,
c) czuwanie nad regulaminowym przeprowadzaniem sprawdzianów,
d) zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły i regulaminem wystawiania ocen,
e) współpraca z poradnią psychologiczno– pedagogiczną w przypadkach pojawiania
się szczególnych trudności wychowawczych i dydaktycznych;
2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
dyrektora szkoły, nauczycieli, doradców metodycznych oraz poradni psychologicznopedagogicznej.

Rozdział VII
Zasady rekrutacji uczniów
§ 27
1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna.

§ 28
1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci sześcioletnie i siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły,
zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty po uprzednim złożeniu przez rodziców
(prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka;
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, jeżeli warunki
organizacyjne na to pozwolą;
c) w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu szkoły niż miejsc, którymi
dysponuje szkoła, w pierwszej kolejności listę przyjętych ustala się na podstawie
następujących kryteriów, które mają jednakową wartość i będą brane pod uwagę
łącznie:
- wielodzietność rodziny dziecka,
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- niepełnosprawność jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa dziecka,
- samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
- objęcie dziecka pieczą zastępczą.
1a Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci pięcioletnie oraz na wniosek rodziców dzieci czteroletnie
zamieszkałe w obwodzie szkoły, po uprzednim złożeniu przez rodziców (prawnych
opiekunów) karty zgłoszenia dziecka;
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, jeżeli warunki
organizacyjne na to pozwolą;
c) w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu szkoły niż miejsc, którymi
dysponuje szkoła, w pierwszej kolejności listę przyjętych ustala się na podstawie
następujących kryteriów, które mają jednakową wartość i będą brane pod uwagę
łącznie:
- wielodzietność rodziny dziecka,
- niepełnosprawność dziecka,
- niepełnosprawność jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa dziecka,
- samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
- objęcie dziecka pieczą zastępczą.
2. Jeżeli po zastosowaniu ww kryteriów liczba kandydatów będzie nadal większa
od liczby wolnych miejsc stosuje się dodatkowe kryteria, których wartość jest określona
w punktach:
- miejsce zatrudnienia jednego z rodziców (prawnych opiekunów) zgodne
z miejscem siedziby szkoły – 5pkt,
- fakt aktualnego uczęszczania rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej
w Czapiewicach – 5pkt;
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji dla uczniów
d) z obwodu szkoły wymaganym dokumentem jest karta zgłoszenia dziecka,
e) dla uczniów spoza obwodu szkoły wymaganymi dokumentami poza wnioskiem są:
- oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,
- kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych dziecka lub członka rodziny poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica dziecka,
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
- kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub
separację lub akt zgonu poświadczony za zgodność z oryginałem przez rodzica
dziecka,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
- zaświadczenie z zakładu pracy o miejscu zatrudnienia jednego z rodziców
(prawnych opiekunów) zgodnym z siedzibą szkoły,
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kandydata
4. Termin postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów potrzebnych
do przeprowadzania rekrutacji: od 1 do 31 marca danego roku
5. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego
i przedszkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie tej szkoły.
6. Na wniosek rodziców ucznia w oparciu o orzeczenie lekarskie lub poradni
psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły może wydać decyzję o nauczaniu
indywidualnym ucznia.

Rozdział VIII
Prawa i obowiązki ucznia
§ 29
1. Uczeń ma prawo:
1/ do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
2/ znać program nauczania z poszczególnych przedmiotów na dany rok szkolny dla
swojej klasy;
3/ zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególny niepokój, z prośbą
o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu;
4/ uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce w terminach i trybie
określonym w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
5/ do sprawiedliwej i obiektywnej oceny wystawionej zgodnie z zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania, określonymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym
systemem oceniania, który stanowi oddzielny dokument;
6/ znać kryteria oceniania i wymagania na poszczególne oceny z nauczanych
przedmiotów, a także warunki uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana roczna
ocena klasyfikacyjna z przedmiotu;
7/ znać kryteria oceniania zachowania oraz warunki uzyskiwania wyższej niż
przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.
2. Uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz do uzyskania klasyfikacyjnej śródrocznej
i rocznej oceny z zachowania, w trybie określonym w wewnątrzszkolnym systemie
oceniania.
3. Uczeń ma prawo odwołania od ustalonej oceny rocznej z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny z zachowania, jeśli uzna, że ocena została ustalona
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Tryb i procedurę
odwołania szczegółowo opisuje wewnątrzszkolny system oceniania.
4. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów uczniów odbywa się poprzez:
1/ korzystanie ze wszystkich urządzeń i pomocy pod kierunkiem nauczyciela;
2/ udział w konkursach na terenie szkoły, konkursach i olimpiadach międzyszkolnych;
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5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

3/ przynależność do wybranych przez siebie organizacji, kół zainteresowań i kół
przedmiotowych działających na terenie szkoły;
4/ udział indywidualny lub zespołowy w imprezach i uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych.
Uczniowie mają prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności, dyskrecję w sprawach
osobistych.
Uczniowie mogą korzystać z form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi
dysponuje szkoła:
1/ z bezpłatnych posiłków, finansowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brusach oraz Agencję Rynku Rolnego.
Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności
dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza
tym dobra innych osób:
1/ ma prawo uczestniczyć w lekcjach religii/etyki na życzenie jego rodziców;
2/ uczeń klasy V i VI może uczestniczyć w zajęciach wychowania do życia
w rodzinie za zgodą wyrażoną na piśmie przez jego rodziców.
(uchylony)
Uczeń może wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową:
1/ zgłaszanie wniosków i propozycji do samorządu uczniowskiego, który może je
kierować do rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców lub dyrektora szkoły;
2/ planowanie pracy samorządu uczniowskiego.
Uczeń ma prawo do życzliwości i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym.
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,
a zwłaszcza dotyczących systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach
lekcyjnych i w życiu szkoły:
1/ systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy oraz
wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
2/ uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych ustalonych zgodnie z planem;
3/ dostarczyć usprawiedliwienie swej nieobecności w szkole; rodzic ma obowiązek
w pierwszym dniu nieobecności dziecka na zajęciach powiadomić dyrektora bądź
wychowawcę osobiście lub telefonicznie, a pisemnie w ciągu 7 dni od powrotu
dziecka do szkoły,
4/ dbać o honor i tradycje szkoły oraz współtworzyć jej autorytet;
5/ postępować zgodnie z przyjętymi zasadami współżycia społecznego :
a) okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom,
b) reagować na niewłaściwe zachowanie,
c) podporządkować się zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej i samorządu
szkolnego,
d) dbać o kulturę języka,
e) podporządkować się dyżurnym szkolnym i sumiennie pełnić dyżury,
f) stosować się do wewnętrznych sygnałów alarmowych,
g) godnie reprezentować szkołę w miejscach publicznych (ulica, kino, teatr itp.),
h) pomagać kolegom w nauce,
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szkoły, samorządu uczniowskiego, grupy wiekowej, zespołu klasowego i potrzeb
środowiska,
j) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym,
k) przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności a także
zarozumialstwa;
6/ ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój:
a) zmieniać obuwie
b) dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów,
c) nie opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć dydaktycznych i przerw
międzylekcyjnych,
d) wystrzegać się wszelkich zachowań prowadzących do uzależnień,
e) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz o wspólne
dobro, ład i porządek, a także przestrzegać regulaminów pracowni i przepisów
przeciwpożarowych.
7/ zakaz używania na terenie szkoły telefonów komórkowych.

§ 30
1. Wobec ucznia mogą być stosowane nagrody i kary.
2. Uczeń może być nagradzany za:
1/ rzetelną naukę i pracę społeczną;
2/ wzorową postawę;
3/ wzbogacanie dorobku szkoły poprzez udział w konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowych;
4/ godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
5/ 100% frekwencję.
Nagrody przyznaje rada pedagogiczna w porozumieniu z pozostałymi organami
na podstawie opracowanych kryteriów i przepisów w tym zakresie.
3. Rodzaje nagród:
1/ pochwała przed klasą i na apelu szkolnym;
2/ dyplom uznania;
3/ nagroda książkowa lub rzeczowa;
4/ list pochwalny dla rodziców;
5/ świadectwo z wyróżnieniem;
6/ umieszczenie wykazu wyróżnionych uczniów na gazetce.
4. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego „specjalne nagrody” ufundowane przez
radę szkoły i radę rodziców otrzymują: wszyscy uczniowie oddziału przedszkolnego
i klasy VI, najlepsi uczniowie w klasach I-III oraz uczniowie klas IV i V, którzy
uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie.
5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność osobistą ucznia.
6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej
nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
7. Rodzaje kar wobec ucznia nie przestrzegającego statutu:
1/ poinformowanie rodziców;
2/ upomnienie przez wychowawcę na forum klasy;

- 32 upomnienie przez wychowawcę w obecności rodziców ucznia;
upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;
ustne lub pisemne powiadamianie rodziców o zastosowanej karze i jej przyczynach;
zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania
szkoły na zewnątrz;
7/ przeniesieniem do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły zgłoszony do kuratora
oświaty, gdy uczeń:
 umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 dopuścił się kradzieży,
 wszedł w kolizję z prawem,
 demoralizuje innych uczniów,
 permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.
8. Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu
uczniowskiego, wychowawcy, rodziców (opiekunów) do dyrektora szkoły w terminie
7 dni.
9. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące),
jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub uczniowskiego,
rady szkoły, rady rodziców lub rady pedagogicznej.
3/
4/
5/
6/

§ 31
1.W szkole utworzono wewnątrzszkolny system oceniania, który stanowi oddzielny
dokument.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 32
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydanych przez szkołę umieszcza
się pieczęć urzędową.

§ 33
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34
1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.

§ 35
1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala rada szkoły zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu rady.

- 33 2. Wniosek o dokonanie zmiany, organy szkoły kierują do rady szkoły, która uchwala
zmiany po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej w Czapiewicach został opracowany na podstawie
następujących aktów prawnych:
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. „Karta Nauczyciela” (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i
1198 oraz z 2015 r. poz. 357);
 Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624
z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);
- Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526
z późn. zm.).
Uchwałą Rady Szkoły z dnia 28 sierpnia 2015 roku przyjęto
do realizacji Statut Szkoły Podstawowej w Czapiewicach

