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Uchwała Rady Gminy Sośnie nr XXXVIII / 208 / 2017
w sprawie Statutu Szkoły
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017r. poz. 59 i 949), w związku z art. 322 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949) uchwala się Statut
Szkoły Podstawowej w Granowcu.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zespole Szkół w Granowcu.
2. Szkoła o której mowa w ust. 1, zwana dalej Szkołą, jest ośmioletnią publiczną szkołą
podstawową dla dzieci i młodzieży. Obejmuje ona swoim obwodem dzieci zamieszkałe
w Granowcu.
3. Szkoła ma siedzibę w Granowcu na ul. Odolanowskiej 19.
4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sośnie.
5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
§2
1. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót
nazwy.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Tablica urzędowa Szkoły zawiera pełną nazwę Szkoły.
§3
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017r. poz, 59 i 949);
2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły;
3) nauczycielach i innych pracownikach – należy przez to rozumieć personel szkolny;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców/ opiekunów prawnych lub osoby/ podmioty
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim
roku nauki w Szkole Podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
6) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim – należy
przez to rozumieć organy Szkoły.
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Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły
§4
1. Szkoła realizuje cele wymienione w art. 1 ustawy i w innych przepisach prawa, w zakresie
odnoszącym się do kształcenia podstawowego.
2. Szkoła w szczególności stwarza optymalne warunki do spełniania przez uczniów obowiązku
szkolnego.
§5
Cele wskazane w § 4 Szkoła osiąga poprzez realizację podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, realizację programu wychowawczo –
profilaktycznego oraz ramowego planu nauczania, programów nauczania danych zajęć
edukacyjnych i innych zadań oświatowych prawem przewidzianych.
§6
1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
1) w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
jest to w szczególności:
a) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,
b) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej,
wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
c) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
d) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
e) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających
dobra innych osób.
2) w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, jest to
w szczególności:
a) zapewnienie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej polegającej na zaspokojeniu
zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
b) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle
niepowodzeń szkolnych,
c) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych,
d) objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, socjoterapeutyczną, terapeutyczną.
3) w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów, jest to w szczególności:
a) tworzenie kół zainteresowań,
b) prace indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego programu
lub toku nauki,
c) proponowanie uczniom dodatkowych pytań i zadań na ocenę celującą na testach
i sprawdzianach,
d) organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów
czy olimpiad przedmiotowych.
4) w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
a) prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz
indywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania,
b) organizowanie zajęć integracyjnych,
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c) zapewnianie okresu ochronnego w pierwszym i drugim tygodniu nauki,
d) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
e) współpraca z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,
f) współpraca z organami policji,
g) składanie na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej
informacji o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału,
h) zapewnianie im możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego,
i) umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej,
j) zorganizowanie stołówki szkolnej oraz świetlicy.
5) w zakresie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi, jest to w szczególności:
a) zapewnienie możliwości dostępu do wszystkich sal i pomieszczeń w Szkole,
b) zapewnienie sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji programu nauczania i
podstawy programowej dostosowanych do niepełnosprawności ucznia,
c) dostosowanie metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych zgodnie z potrzebami ucznia
wynikającymi z niepełnosprawności,
d) zapewnienie możliwości udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez Szkołę,
w tym zajęciach dodatkowych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych,
6) w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży:
a) organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,
b) kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział w apelach
poświęconych ważnym rocznicom państwowym,
c) tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez udział
w uroczystościach szkolnych,
d) zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które
posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,
e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa
w życiu społecznym.
7) w zakresie bezpieczeństwa w czasie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek
i zajęć poza terenem Szkoły, jest to w szczególności:
a) wyznaczanie przez Dyrektora Szkoły nauczyciela - kierownika grupy, który ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie,
b) współpraca z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą włączyć się
do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami, oraz pokrywają w pełni
koszty z tym związane,
c) zapoznanie z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa,
d) zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju wycieczki,
niepełnosprawności uczniów i ich wieku,
e) ubezpieczanie uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków.
8) w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny
w Szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami
patologii społecznej, jest to w szczególności:
a) współpraca z organem prowadzącym Szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w Szkole,
b) zapewnienie uczniom przebywającym w Szkole opieki przez nauczycieli oraz innych
pracowników Szkoły,
c) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach –
zasady i organizację dyżurów określa regulamin dyżurów,
d) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
e) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku,
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f) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki,
g) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bhp,
h) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu
uczniów,
i) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
j) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
k) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego
w stanie pełnej sprawności i czystości,
l) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
m) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, w tym zwracanie uwagi na
prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu wolnego,
n) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących
uzależnień, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk
negatywnych dotykających współczesny świat.
2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących
oraz pracowników obsługi podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni i przerw
międzylekcyjnych.
§7
1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań Szkoła, dla zapewnienia prawidłowego
rozwoju uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi
organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
2. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi
organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom
w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.
3. Dokumentację, dotyczącą pomocy psychologiczno – pedagogicznej, gromadzi wychowawca
klasy, do której uczęszcza uczeń oraz pedagog szkolny.
4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów, wynikających z :
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń zachowania, emocji lub komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) niepowodzeń edukacyjnych;
10) zaniedbań środowiskowych;
11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska
edukacyjnego.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
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2) prowadzeniu obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem mającej na celu
rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub
szczególnych uzdolnień (I-III SP);
3) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia;
4) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
5) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
6) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla
uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych
odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
8) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo - profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
9) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) placówkami doskonalenia nauczycieli;
3) innymi szkołami i placówkami;
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców;
2) ucznia;
3) Dyrektora Szkoły;
4) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiskowej;
6) pracownika socjalnego;
7) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego;
10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem w formie:
1) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym wybitnie zdolnych
oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
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3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach

edukacyjnych;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych
oraz
rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne;
6) warsztatów;
7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
8) porad i konsultacji dla uczniów;
9) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.
9. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawarte są w odrębnym
dokumencie.

Rozdział 3. Organy Szkoły
§8
Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§9
Dyrektor Szkoły wykonuje ustawowe obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem
z poszanowaniem prawa, ale i słusznym interesem Szkoły, uczniów i pracowników Szkoły.
Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z:
1) kierowaniem Szkołą jako jednostką organizacyjną systemu oświaty publicznej;
2) kierowaniem Szkołą jako samorządową jednostką organizacyjną Gminy Sośnie,
funkcjonującą w prawno-finansowej formule jednostki budżetowej;
3) podejmowaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Szkoły.
§ 10
1. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawczo-wnioskodawcze
przewidziane w ustawie.
2. Skład Rady Pedagogicznej określa ustawa.
3. Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.
§ 11
1. Rada Rodziców wykonuje kompetencje przewidziane w ustawie.
2. Skład Rady Rodziców określa ustawa.
3. Działalność Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.
§ 12
7

1. Samorząd Uczniowski wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
uchwalony na podstawie ustawy.
§ 13
Kompetencje poszczególnych organów, zasady współdziałania i rozstrzygania sporów
pomiędzy nimi ujęte są w Statucie Zespołu Szkół.
Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły
§ 14
Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I – VIII.
§ 15
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział uczniów.
2. Liczba uczniów w oddziałach klas I – VIII jest określona w odrębnych przepisach.
3. Nauczanie w klasach łączonych dopuszcza się jedynie w przypadkach określonych
w odrębnych przepisach.
4. Szkoła organizuje realizację zadań statutowych w innych formach niż oddziały uczniów,
ilekroć przepisy prawa tak stanowią.
§ 16
1.Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds.
oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.
3. Szkoła używa dziennika w formie elektronicznej do dokumentowania zajęć lekcyjnych.
§ 17
1. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60
minut jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach wynikających z arkusza
organizacyjnego Szkoły, pod warunkiem zachowania ogólnego tygodniowego czasu trwania
zajęć.
3. Czas trwania zajęć innych niż przewidziane w ust. 1 i 2 określają przepisy odrębne.
4. Zajęcia specjalistyczne dla ucznia trwają 45 minut, za wyjątkiem zajęć rewalidacyjnych,
które trwają 60 minut.
§ 18
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1. Nauczyciele, specjaliści i wychowawca uczący w danej klasie tworzą zespół, którego
zadaniem jest współpraca.
2. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
Dyrektor Szkoły może powołać je na czas określony lub nieokreślony.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
4. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania
wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.
§ 19
Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, w formach odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom
uczniów i ich rodziców oraz możliwościom finansowym Szkoły. Udział uczniów w zajęciach
dodatkowych jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 20
1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców Szkoła organizuje naukę religii/ etyki zgodnie
z odrębnymi przepisami. Z nauki religii można zrezygnować w każdym czasie.
2. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen,
lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
§ 21
1. Dla wszystkich uczniów klas IV – VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie
do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.
§ 22
1. Realizując zadania statutowe Szkoła zapewnia społeczności szkolnej możliwość korzystania
z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne i pracownie);
2) biblioteki szkolnej;
3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
4) pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni.
2. W Szkole jest zorganizowana stołówka, z której korzystać mogą uczniowie.
3. Do innych pomieszczeń i urządzeń Szkoły, z których może korzystać społeczność szkolna
należą: szatnia, toalety, sala gimnastyczna i boiska szkolne.
§ 23
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1. Biblioteka szkolna jest integracyjną częścią Szkoły.
2. Biblioteka służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej
i informacyjnej uczniów oraz doskonalenia nauczycieli.
3. Biblioteka w szczególności:
1) gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne;
2) stwarza warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno –
komunikacyjnymi;
3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania użytkowników oraz wyrabia i pogłębia
nawyk czytania i uczenia się;
4) podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną
użytkowników, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym;
5) prowadzi inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej.
§ 24
1. Z zasobów i usług biblioteki korzystają bezpłatnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
Szkoły.
2. Biblioteka prowadzi rejestr użytkowników i wypożyczanych przez nich materiałów
bibliotecznych.
§ 25
1. Biblioteka składa się z wypożyczalni z kącikiem czytelniczym.
2. Wypożyczalnia jest czynna w dniach, w których w Szkole odbywają się zajęcia szkolne.
3. Kącik czytelniczy jest dostępny w godzinach pracy biblioteki.
§ 26
W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, odpowiedzialny za jej funkcjonowanie,
zgodnie z zakresem swoich obowiązków. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej
zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece określa Regulamin
biblioteki.
§ 27
Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi
bibliotekami:
1. Uczniowie w bibliotece:
1) wypożyczają książki, czasopisma i inne materiały na podstawie kart czytelnika
numerowanych według zapisów w dzienniku lekcyjnym;
2) korzystają ze zbiorów popularnonaukowych w czytelni z wolnym dostępem do półek;
3) mogą zwracać się do nauczyciela bibliotekarza o poradę w zakresie doboru lektury
z uwzględnieniem ich zdolności, trudności w nauce oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych;
4) mogą prosić o wsparcie dydaktyczne i wychowawcze;
5) mogą korzystać z komputera;
6) rozwijają zainteresowania czytelnicze i plastyczne poprzez udział w konkursach, imprezach
bibliotecznych, spotkaniach koła czytelniczego.
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2. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi nauczycielami podejmując następujące
działania:
1) informowanie nauczycieli o zgromadzonych materiałach na temat prawa oświatowego,
reformy edukacji oraz awansu zawodowego;
2) udostępnianie biblioteki nauczycielowi pracującemu z małymi grupami uczniów;
3) umożliwianie indywidualnego korzystania ze zbiorów biblioteki na podstawie imiennej karty
czytelnika;
4) organizowanie pracy uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych na prośbę
wychowawcy i pedagoga;
5) udostępnianie stanowiska komputerowego nauczycielom pracującym indywidualnie oraz
z małymi grupami uczniów;
6) promowanie czytelnictwa na lekcjach wychowawczych;
7) organizacja Konkursu Pięknego Czytania;
8) organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego;
9) tworzenie kącików książek w klasach;
10) pasowanie na czytelnika uczniów kl. I;
11) analizowanie czytelnictwa klas.
3. Współpraca z innymi bibliotekami:
1) biblioteka nawiązuje współpracę z innymi bibliotekami i bierze udział w zajęciach
bibliotecznych, które służą realizacji edukacji czytelniczej i medialnej;
2) biblioteka uczestniczy w spotkaniach literackich/promocjach książek;
3) wycieczki do biblioteki wiejskiej/gminnej;
4) tworzenie wykazu potrzebnych lektur.
4. Współpraca z rodzicami:
1) biblioteka szkolna zapewnia rodzicom swobodny i stały dostęp do informacji na temat
czytelnictwa dziecka na podstawie posiadanej dokumentacji;
2) biblioteka kieruje ankiety do rodziców na temat wyposażenia biblioteczki oraz potrzeb
czytelniczych ich dziecka;
3) rodzice mogą zaproponować bibliotece aktywną pomoc i współuczestnictwo
w organizowaniu wystaw, konkursów i imprez czytelniczych;
4) rodzice są włączani do głośnego czytania podczas uroczystości szkolnych bądź
środowiskowych;
5) rodzice pomagają w pozyskiwaniu funduszy na zakupienie nowych książek oraz nagród
w konkursach i imprezach organizowanych przez bibliotekę;
6) rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone lub zagubione przez uczniów
książki.
§ 28
1. Dla uczniów pozostających dłużej ze względu na okoliczności prawnie określone Szkoła
prowadzi świetlicę.
2. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich
możliwości psychofizyczne.
3. Do zajęć, o których mowa w ust. 2 należą w szczególności zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów oraz
odrabianie lekcji.
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§ 29
1. Czas pracy świetlicy jest corocznie dostosowywany do potrzeb uczniów, oczekiwań
rodziców i możliwości kadrowo-finansowych Szkoły.
2. Świetlica jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu (w sali lekcyjnej).
3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25
uczniów.
§ 30
1. Grupą wychowawczą w świetlicy opiekuje się wychowawca świetlicy.
2. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy uczniom w nauce, tworzeniu warsztatów do samodzielnej pracy
umysłowej uczniów;
2) organizowanie gier i zadań ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
3) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających z opieki świetlicowej
w przezwyciężaniu trudności wychowawczych uczniów;
4) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów w zajęciach.
§ 31
1. Stosownie do potrzeb i możliwości, w granicach prawa, Szkoła korzysta z usług
wolontariuszy.
2. W celu kształtowania postaw prospołecznych dopuszczalny jest udział wolontariuszy
w zajęciach organizowanych przez Szkołę. Prowadzenie tych zajęć możliwe jest zwłaszcza
w obrębie zajęć rewalidacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno –
pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
3. Cele i założenia wolontariatu w Szkole:
1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu;
3) przygotowanie do podejmowania pracy wolontariackiej;
4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych,
chorych i samotnych;
5) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;
7) ukazywanie młodzieży obrazów współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim
problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza
praca dzieci;
8) promowanie życia bez uzależnień;
9) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.
4. W działaniach wolontariatu mogą uczestniczyć wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie
i rodzice.
5. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły.
6. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania
zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
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§ 32
1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany do uczniów, ich
rodziców i nauczycieli. Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada Dyrektor Szkoły.
Planowanie i koordynację doradztwa powierza on doradcy zawodowemu zatrudnionemu w
Szkole.
2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego pomaga uczniom w poznaniu własnych
predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości,
w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.
3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania
problemów edukacyjno – zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną
rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół.
4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego działa na zasadzie systematycznego
diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informację i udzielania pomocy w planowaniu
dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji
edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom,
rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na temat:
1) sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych;
2) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;
3) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
5. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego odbywa się:
1) według opracowanego szkolnego programu doradztwa zawodowego;
2) w formie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na podstawie programu doradztwa
zawodowego zaproponowanego przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczonego do
użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
6. Strukturę i zakres oraz formę szkolnego programu doradztwa zawodowego określa dokument
o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je:
doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy
o społeczeństwie przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:
1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych
i ósmych;
2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
3) spotkań z rodzicami;
4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym;
5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych;
6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających Wewnątrzszkolny
System Doradztwa Zawodowego;
7) warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli poradni psychologiczno – pedagogicznej.
§ 33
1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, w trybie roboczym i poprzez zawieranie
ewentualnych porozumień określających organizację tego współdziałania.
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2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do współdziałania Szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi
organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
§ 34
1. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów, zapewniając bezpośredni kontakt z Dyrektorem
Szkoły, wychowawcą oddziału i poszczególnymi nauczycielami.
2. Szkoła przekazuje rodzicom wszelkie informacje związane z realizacją zadań statutowych
Szkoły i indywidualną sytuacją dziecka, z poszanowaniem przepisów o ochronie danych
osobowych.
3. Formy współpracy Szkoły z rodzicami:
1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami:
a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in.
organizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi
i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów,
b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców – informowanie o bieżących
problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
d) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas
dyżurów Dyrektora.
2) Współdziałanie w zakresie:
b) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
c) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
d) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek
dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio u Dyrekcji:
a) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
b) za pośrednictwem Rady Rodziców.
4) Spotkania z rodzicami:
a) przekazywanie informacji o postępach w nauce i problemach wychowawczych,
b) ustalenie form pomocy,
c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i Szkole,
d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji
rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,
f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania
absolwentów itp.),
g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach
sportowych,
h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami
usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.
4. Warunki i sposoby współdziałania rodziców i nauczycieli:
1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego
w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie
dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;
2) indywidualne kontakty:
a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
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b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki
w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji
w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty
osobiste.
3) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami,
o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków
określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
§ 35
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
warunków rodzinnych i losowych poprzez:
1. Występowanie o pomoc do GOPSu, Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.
2. Udzielanie pomocy materialnej w formie paczek świątecznych pozyskanych z PCK.
3. Zwolnienie z opłat za ubezpieczenie.
4. Udzielanie dofinansowania do wycieczek ze środków Rady Rodziców.
§ 36
1. Wszelkie zajęcia organizowane przez Szkołę muszą zapewniać ich uczestnikom wymagane
prawem warunki bezpieczeństwa i higieny. W przypadku nieobecności nauczyciela, można
odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.
2. Komputery, z których korzystają uczniowie, Szkoła wyposaża w programy zabezpieczające
przed dostępem do niepożądanych treści.
3. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia informatyki,
opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje
regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
§ 37
1. W Szkole nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, a w przypadku zachorowania dziecka
na terenie Szkoły powiadamia się o tym rodziców.
2. W uzasadnionych przypadkach (nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, zagrożenie życia
dziecka) placówka wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje
powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się
rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub Dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
3. Nauczyciel w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka, w przypadku
chorób przewlekłych, może podać dziecku np.: inhalator, leki insulinowe.
4. Nauczyciel lub inny pracownik Szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku,
jakiemu uległ uczeń jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy
poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Dyrektora, rodziców dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.
5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator
oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
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Rozdział 5. Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły
§ 38
1. Wszyscy pracownicy Szkoły wykonują swoje obowiązki ogólne, wynikające z przepisów
powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych
i zakładowych i obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy.
2. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1, pracownicy Szkoły podejmują
wszelkie potrzebne działania i stosują wszelkie środki zapobiegające wypadkom uczniów
i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków opieki nad uczniami Szkoła instaluje
monitoring przy pomocy kamer telewizji zewnętrznej obejmującej plac wejścia do Szkoły
i wyjścia na teren parku sportowo - rekreacyjnego.
§ 39
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami nie może opuszczać miejsca zajęć, chyba że
Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie inny pracownik Szkoły.
2. Doraźne zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy i z tego powodu nieodbywających
obowiązkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych pełnią nauczyciele
Szkoły, wyznaczeni przez Dyrektora.
§ 40
1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrektora o obecności na terenie Szkoły
osób postronnych oraz o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona
wykroczenia lub przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.
2. Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach obowiązkowych i zawiadamiają
wychowawcę oddziału o przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w Szkole.
§ 41
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Do
obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia przewidziane w planie nauczania należy
w szczególności:
1) zaznajamianie uczniów ze sposobem korzystania z urządzeń znajdujących się
w pomieszczeniach szkolnych, zwłaszcza w pracowniach przedmiotowych i sali
gimnastycznej;
2) przestrzeganie obowiązujących w Szkole godzin rozpoczynania i kończenia zajęć
edukacyjnych;
3) respektowanie prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych;
4) sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć (wywietrzenie, odświeżenie i temperatura
w pomieszczeniu);
5) dopilnowanie porządku i ładu w czasie trwania zajęć;
6) aktywne odbywanie przydzielonych dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.
2. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków nauczyciela został określony w „Zasadach
bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole” oraz w „Regulaminie Pracy Szkoły”.
16

§ 42
1. Wychowawcą oddziału klasowego może być jedynie nauczyciel przedmiotu nauczanego
w Szkole. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
4) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów;
5) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
6) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów;
7) dostosowanie czasu adaptacji dziecka 7-letniego do warunków szkolnych uwzględniając
jego indywidualne potrzeby;
8) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności
w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
ich funkcjonowanie w życiu Szkoły.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się
przydzielonym mu oddziałem przez cały okres jednego etapu edukacyjnego, chyba że zmiana
wychowawcy uzasadniona jest szczególnymi okolicznościami.
3. Obowiązki wychowawcy obejmują w szczególności:
1) podejmowanie działań na rzecz integracji uczniów i rozwiązywania konfliktów w oddziale;
2) organizowanie we współpracy z rodzicami uczniów życia oddziału;
3) organizowanie uczestnictwa oddziału w życiu Szkoły;
4) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania i postępów w nauce;
5) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i obywatela;
6) kształtowanie w uczniach potrzeby szanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
7) kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy,
demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami;
8) przyczynianie się do organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;
9) wnioskowanie o nagradzanie lub ukaranie uczniów.
4. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych
potrzeb rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl. I) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;
6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń
szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
7) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich do współpracy
i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
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8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu
klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im
pomocy w nauce;
11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;
12) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem
klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie
dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad
regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez
wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn
obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu
materiału;
13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw
moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami – życzliwości,
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród
nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie
klasy, odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,
rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
14) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu
osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie
się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością
w kołach i organizacjach;
15) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in.
poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, wyjazdów na
„zielone szkoły”;
16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych
stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami
poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich –
zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, przymiotami ducha i charakteru;
17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny
otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią;
18) współpraca z pielęgniarką środowiskową, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich
zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie
pomocy.
5. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia,
jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma
prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i
motywowania wychowanków.
6. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących
klas:
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1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawczą klasy;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
6) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz
szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
8. Teczkę wychowawczą klasy zakłada się dla każdego oddziału. Przechowywana jest ona
w pokoju nauczycielskim. Za jej prowadzenie odpowiada wychowawca. W teczce
wychowawczej klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym
oddziale lub grupach, a zawiera ona:
1) listę uczniów w oddziale;
2) plan pracy wychowawczej na I i II półrocze;
3) sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych
okresach szkolnych;
4) sprzeciw rodzica w związku z uczestnictwem dziecka w zajęciach z wychowania do życia
w rodzinie;
5) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
6) wnioski o zwolnienie ucznia;
7) potwierdzenia o zapoznaniu się z dokumentacją Szkoły;
8) karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów;
9) karty samooceny zachowania ucznia;
10) zgody rodziców na udział ucznia w dodatkowych programach i projektach;
11) karty informacji o uczniu ( dokumentacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej
gromadzona jest w odrębnej teczce dla każdego ucznia).

§ 43
Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego należy:
1. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów celem
określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole celem rozwiązywania problemów
wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów.
4. Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
5. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości
i uzdolnień uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
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§ 44
Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1. W zakresie pracy pedagogicznej:
1) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni;
2) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory;
3) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji;
4) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań
i potrzeb;
5) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;
6) współpraca z uczniami, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami
organizacji szkolnych, rodzicami oraz z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych Szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich
do samokształcenia;
7) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.
2. W zakresie prac organizacyjno-technicznych:
1) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
2) gromadzenie zbiorów zgodnie z jej potrzebami;
3) prowadzenie ewidencji zbiorów;
4) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów;
5) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki okresowej;
6) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu
czytelnictwa w Szkole;
7) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu
pracy.
§ 45
Zadania nauczycieli specjalistów i pracowników samorządowych określa Statut Zespołu Szkół.

Rozdział 6. Prawa i obowiązki uczniów
§ 46
Członek społeczności szkolnej.
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony
przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
§ 47
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Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez
względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań,
narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
§ 48
1. Niezależnie od przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa powinności wobec
uczniów, Szkoła zapewnia swoim uczniom:
1) dostęp do statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole;
2) dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem nauczania,
ocenami postępu w nauce, pisemnymi pracami uczniowskimi;
3) równe traktowanie, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd, odmienność
kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy;
4) prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami Szkoły
i współkolegami oraz prawo do odwołania się od decyzji, kar i postanowień z konfliktami
związanych;
5) wolność wyrażania opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły, w tym na
temat treści i metod oraz organizacji nauczania, jak i pracy personelu Szkoły;
6) wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim oraz organizacjach
działających w Szkole, poza partiami i stronnictwami politycznymi;
7) prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
2. Ponadto każdy uczeń Szkoły ma prawo do:
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole;
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
6) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze
swoimi możliwościami i umiejętnościami;
7) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
8) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
9) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;
10) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
określonych przez Dyrektora Szkoły;
11) zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na
zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie
zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
12) bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 49
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach
Dziecka, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły w terminie
3 dni od zaistniałej sytuacji.
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2. Dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw ucznia, współpracuje ze
wychowawcą.
3. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor powołuje trzyosobową komisję do
rozpatrzenia skargi w składzie: Dyrektor jako przewodniczący komisji, nauczyciel uczący
w danej klasie lub pedagog oraz wychowawca klasy ucznia składającego skargę.
4. Jeśli skarga dotyczy osoby wchodzącej w skład komisji, Dyrektor wyznacza inną osobę.
5. Komisja w celu rozpatrzenia skargi przeprowadza rozmowy z każdą ze stron sprawy.
6. Uczeń i jego rodzice zostają poinformowani o wynikach pracy komisji w formie pisemnej.
7. Stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez
Dyrektora.
8. Nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora na zasadach określonych
w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
§ 50
1. Szkoła w miarę swoich możliwości udziela pomocy i wsparcia w różnych formach uczniom,
którym jest to potrzebne z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych.
2. Pomoc i wsparcie, o których mowa w ust. 1 nie narusza uprawnień uczniów spełniających
warunki określone przepisami prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym
i charakterze motywacyjnym.
§ 51
1. Uczniowie Szkoły mogą uzyskiwać nagrody i wyróżnienia za:
1) wyjątkową i godną naśladowania postawę, w tym dzielność i odwagę w przeciwstawianiu
się przejawom przemocy i agresji oraz wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym;
2) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz Szkoły lub na rzecz uczniów Szkoły;
3) szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej
powiatowym;
4) wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu;
5) uzyskanie maksymalnej liczby punktów z egzaminu ósmoklasisty.
2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w następujących formach:
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) dyplom lub list gratulacyjny skierowany do ucznia i jego rodziców, w przypadku
przewidzianym w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3;
5) nagroda rzeczowa (albo pieniężna) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt. 4 i pkt. 5.
3. Nagrody przyznaje Dyrektor, po konsultacji z Radą Pedagogiczną.
4. Zastrzeżenia związane z przyznawaniem nagród uczniom są rozpatrywane w trybie
przewidzianym w ust. 3.
§ 52
1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy
uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.
2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.
3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
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1) wychowawca oddziału;
2) pedagog szkolny;
3) opiekun Samorządu Uczniowskiego;
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
5) przedstawiciel Rady Rodziców.
4. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez
głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos
decydujący ma wychowawca oddziału.
5. O wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie.
§ 53
1. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:
1) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, regulaminach i zarządzeniach organów
Szkoły;
2) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
3) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych i aktywny udział w nich;
4) bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz
ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;
5) przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
a) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności.
6) troszczenie się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) punktualne przychodzenie na lekcje i inne zajęcia;
8) terminowe usprawiedliwianie nieobecności;
9) uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych - udział traktowany
jest na równi z uczestnictwem w zajęciach szkolnych;
10) dbanie o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej;
11) dbanie o zdrowie i wystrzeganie się wszelkich szkodliwych nałogów;
12) dbanie o honor i tradycje Szkoły, poszanowanie symboli narodowych, międzynarodowych
i szkolnych;
13) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń nauczycieli i innych
pracowników Szkoły;
14) ubieranie się na zajęcia organizowane przez Szkołę na jej terenie i poza nim w odzież
stonowaną, estetyczną, pozbawioną elementów prowokacji – według wskazówek organizatora
zajęć.
2. Uczniom nie wolno:
1) przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu;
2) wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
3) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
4) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
6) wnosić na teren Szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz
z nich korzystać. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem
sekretariatu Szkoły. Dostęp do internetu możliwy jest w obecności nauczyciela przy pomocy
komputera szkolnego;
7) zapraszać obcych osób do Szkoły;
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8) wnosić na teren Szkoły przedmiotów wartościowych – Szkoła nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy zgubione lub skradzione.
§ 54
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną
przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz
samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca
klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego
uczącego w danym dniu nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.
4. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy na piśmie usprawiedliwienie swojej
nieobecności do tygodnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny)
opuszczonych zajęć edukacyjnych.
5. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
6. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest
istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
7. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust. 1.
8. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją
zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie
pisemnego wniosku rodziców).
9. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu na podstawie
pisemnego wniosku dostępnego w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły,
a wyjątkowych wypadkach telefonicznej prośby rodzica.
10. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod
opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły.
11. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie
uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku
szkolnego.
12. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły
informacje związane z frekwencją uczniów.

§ 55
W każdym przypadku łamania praw ucznia bądź wymuszania zachowań wykraczających poza
obowiązki ucznia rodzice mają prawo przedłożyć Dyrektorowi zażalenie, które rozpatruje on
w ciągu 14 dni.
§ 56
1. Wobec uczniów naruszających swoje obowiązki mogą być stosowane następujące kary:
1) upomnienie ustne ze strony wychowawcy oddziału;
2) upomnienie ustne ze strony Dyrektora Szkoły;
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3) powiadomienie rodziców o naruszeniu obowiązujących zasad przez ich dziecko przez
Dyrektora Szkoły;
4) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły;
5) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły w obecności rodziców;
6) wyznaczenie lekkich prac porządkowych na terenie Szkoły i obejścia pod opieką
nauczyciela;
7) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do
momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
8) nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez
dyrektora na wniosek wychowawcy;
9) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjściowych i wyjazdowych.
2. Uczeń, który swoim nagannym postępowaniem wyrządził krzywdę innym członkom
społeczności szkolnej, jest zobowiązany do wyrażenia ubolewania i przeproszenia
pokrzywdzonych osób, niezależnie od innych prawem przewidzianych form
odpowiedzialności.
3. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać
ukarany naganą Dyrektora Szkoły.
§ 57
1. Podmiot uprawniony do nałożenia kary stosuje ją po wyjaśnieniu wszystkich istotnych
okoliczności towarzyszących naruszeniu obowiązków uczniowskich, w tym po wysłuchaniu
ucznia.
2. Od kary nałożonej przez wychowawcę oddziału klasowego uczniowi przysługuje odwołanie
do Dyrektora Szkoły, zaś od kary nałożonej przez Dyrektora – do Rady Pedagogicznej.
3. Termin na odwołanie się wynosi 7 dni.
4. Odwołanie jest rozpatrywane po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, w terminie
do 14 dni.
5. Czas trwania kary zależy od wagi przewinienia i ustala go stosownie: wychowawca/
pedagog/ Dyrektor Szkoły. Kara nie może być zbyt długotrwała.
§ 58
1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej szkoły w przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązków,
uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie ucznia w kolektywie szkolnym.
2. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być w szczególności:
1) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na zajęciach,
imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę poza jej terenem;
2) posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji psychoaktywnych;
3) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych osób;
4) stosowanie przez ucznia agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów i pracowników
Szkoły;
5) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
6) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
7) czyny nieobyczajne;
8) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
9) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych
środków dyscyplinujących;
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10) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
11) fałszowanie dokumentów szkolnych;
12) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
3. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej
szkoły:
1) podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu. Jeśli
zdarzenie jest karane z mocy prawa (k.p.k.), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa
ścigania;
2) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być
wychowawca klasy/pedagog szkolny. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu
Uczniowskiego;
3) wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania
ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca
klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o
zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych
karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologicznopedagogicznej itp.;
4) w przypadku niepełnoletniego ucznia Szkoły, Dyrektor kieruje sprawę do Kuratora Oświaty;
5) jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice;
6) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do
czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających
z art. 108 k.p.a.

Rozdział 7. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
§ 59
Statut określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów o celach i zakresie tego oceniania.
§ 60
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania.
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2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne są do wglądu ucznia i jego rodziców na terenie Szkoły podczas zebrań
z rodzicami lub indywidualnych konsultacji w godzinach pracy Szkoły. Na wniosek ucznia lub
jego rodziców wyrażony ustnie, nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę ustnie
z odwołaniem do wymagań edukacyjnych bądź kryteriów ocen zachowania. Na pisemny
wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę pisemnie.
§ 61
Tryb oceniania i skala ocen.
1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, ustala się według następującej skali,
z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący: (6) - cel;
2) stopień bardzo dobry: (5) - bdb;
3) stopień dobry: (4) – db;
4) stopień dostateczny: (3) – dst;
5) stopień dopuszczający: (2) – dop;
6) stopień niedostateczny: (1) – ndst.
2. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub „-” w bieżącym ocenianiu.
3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Oceny klasyfikacyjne roczne
w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów
poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.
4. Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w dzienniku nauczyciela są
zobowiązani przepisywać oceny bieżące do dziennika raz na tydzień.
5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na
bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych, a także podczas indywidualnych konsultacji
z nimi. Ponadto uczniowie i ich rodzice mają bieżący dostęp do ocen poprzez dziennik
elektroniczny.
6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) prace pisemne :
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie
pięciu ostatnich lekcjach (nie musi być zapowiadana),
b) klasówka (sprawdzian) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z
co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku
lekcyjnym.
2) praca i aktywność na lekcji;
3) odpowiedź ustna;
4) praca projektowa;
5) praca domowa;
6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
7) twórcze rozwiązywanie problemów.
§ 62
Ocenianie śródroczne.
1. Ocena bieżąca.
1) bieżące ocenianie winno być dokonywane systematycznie;
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2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego
przedmiotu;
3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może
on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
4) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
6) jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy
i umiejętności z trzech ostatnich tematów, trwająca do piętnastu minut).
2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1) szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest
obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac
klasowych z innych przedmiotów zależy od uznania nauczyciela;
2) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny
lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
3) prace klasowe są planowane w harmonogramie prac przedmiotu na cały semestr;
4) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
5) prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu czternastu dni
roboczych od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją;
6) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę
niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły. Termin
i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
7) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną
w ustalonym dniu;
8) progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
a) poniżej 33% – niedostateczny
b) 33% – 50% – dopuszczający
c) 51% – 69% – dostateczny
d) 70% – 87% – dobry
e) 88% – 95% – bardzo dobry
f) 96% – 100% – celujący
§ 63
Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie, lecz nie częściej niż dwa razy
w semestrze.
2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika na życzenie ucznia.
3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek,
śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną
nauczyciel wpisuje do dziennika na życzenie ucznia.

§ 64
Wymagania edukacyjne.
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
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edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia:
1) posiadającego opinię stwierdzającą zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
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 – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1 i pkt. 3, który objęty jest
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
2. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach o dostosowaniu wymagań dotyczy dobrania stopnia
trudności zadań do możliwości uczniów.
3. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty
przez nauczyciela w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany
przez nauczyciela;
3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne
sukcesy, osiągnięcia.
4. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania
przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach.
5. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte
w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
6. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
7. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
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1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w
ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
8. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował
wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy
klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim
stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
9. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch
nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, nauczyciel
bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik, a w przypadku
zajęć z wychowania fizycznego również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych na rzecz kultury fizycznej.
11. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
12. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 11 uniemożliwia ustalenie
oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 %
planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć,
a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
13. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 11 jest obowiązany być obecny na lekcji,
jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie
lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych lekcjach po
przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.
14. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, Dyrektor Szkoły ustala z
rodzicami zasady uczestnictwa ucznia w zajęciach drugiego języka obcego lub techniki.
15. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
realizuje odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego. Na wszystkich etapach
kształcenia otrzymuje on wyłącznie oceny opisowe – zarówno z zachowania, jak i zajęć
edukacyjnych.
§ 65
Klasyfikacja śródroczna i roczna.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
I półrocze – kończy się w dniu śródrocznej konferencji klasyfikacyjnej
II półrocze – zaczyna się następnego dnia po konferencji klasyfikacyjnej
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec roku.
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4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na

podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego
sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza.
5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną ważoną.
1) Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią
arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia „wpływu” ocen cząstkowych
według zasady:
a) za sukces w konkursie rejonowym/wojewódzkim – 10,
b) za sukces w konkursie gminnym – 6,
c) za test/pracę klasową – 5-6 (w zależności od zakresu materiału),
d) za sprawdzian – 4-5 (w zależności od zakresu materiału),
e) za kartkówkę – 3-4 (w zależności od zakresu materiału),
f) za odpowiedź ustną – 1-3 (w zależności od zakresu materiału),
g) za aktywność/zadanie dodatkowe/udział w konkursach – 2,
h) za zadanie domowe – 1-3 (w zależności od zakresu materiału),
i) za braki – 1 .
2) Poszczególnym ocenom klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym odpowiadają następujące
wartości ocen uzyskane z wyliczenia:
a) 5,4 i powyżej
–
ocena celujący ( 6 )
b) 4,6 - 5,39
–
ocena bardzo dobry ( 5 )
c) 3,6 - 4,59
–
ocena dobry ( 4 )
d) 2,6 - 3,59
–
ocena dostateczny ( 3 )
e) 1,6 - 2,59
–
ocena dopuszczający ( 2 )
f) 1,59 i poniżej –
ocena niedostateczny ( 1 )
6. Na cztery tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne za pośrednictwem
wychowawcy informują ucznia i przynajmniej jednego z rodziców o przewidywanej
śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej w formie pisemnej. W przypadku,
gdy rodzice nie odbiorą za potwierdzeniem pisemnym zawiadomienia o ocenie niedostatecznej
z zajęć edukacyjnych bądź nagannej zachowania, Szkoła listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację na adres zamieszkania rodziców.
Wysłanie do rodziców dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za doręczony.
7. Przewidywane oceny roczne z poszczególnych przedmiotów oraz przewidywana ocen
zachowania muszą być podane uczniom i rodzicom do wiadomości na kartkach ze zwrotnym
podpisem i datą na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Informację przekazują odpowiednio nauczyciele i wychowawca oddziału.
8. Najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej nauczyciele wpisują do
dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Co najmniej na dzień przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele proponują na zebraniu
zespołu wychowawczego ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła
stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji
śródrocznej.
10. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, są ocenami opisowymi.
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11. Roczna ocena opisowa, o której mowa w ust. 10 uwzględnia poziom opanowania przez

uczniów klas I-III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
12. Opisowe oceny roczne i śródroczne oraz ocenę zachowania sporządza się komputerowo.
Opisowa ocena roczna oraz ocena zachowania ujęte są w arkuszu ocen oraz na świadectwie.
Opisowe oceny śródroczne sporządza się celem przekazania ich rodzicom.
13. W ostatnim roku edukacji wczesnoszkolnej bieżące i śródroczne oceny opisowe można
uzupełnić oceną wyrażoną stopniem szkolnym. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne formy
oceniania wspomagającego tj. obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje
prac i motywuje do dalszych wysiłków. Ocenianie wspomagające ma charakter ciągły i odbywa
się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel stosuje sześć
poziomów oceniania, w których obowiązują oznaczenia literowe: A, B, C, D, E, F dla
nauczyciela i ocena opisowa dla dzieci.
OGÓLNE KRYTERIA OCEN
A – Opanował wiedzę i umiejętności w stopniu podstawowym i ponadpodstawowym.
Bezbłędnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami oraz potrafi je
zastosować w praktyce. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Wykazuje się własną inicjatywą twórczą.
B – Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
C – Poprawnie stosuje wiadomości i rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
określone programem nauczania w danej klasie. Osiąga dobre wyniki w nauce i robi postępy.
D – Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na
poziomie nie przekraczającym wymagań. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Ma braki, które nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.
E – Słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Wymaga dodatkowego
wyjaśnienia sposobu wykonania pracy. Ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach.
F – Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej
klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.
Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
Legenda do ogólnych kryteriów ocen poszczególnych edukacji
A: Brawo
- osiąga doskonałe wyniki w nauce
- pracuje ponad wymagania
- wykazuje własną inicjatywę twórczą
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
B: Ładnie
- osiąga wysokie wyniki w nauce
- pracuje systematycznie w czasie zajęć
- jest aktywny i pracowity
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
C: Dobrze
- osiąga dobre wyniki w nauce
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- stara się i robi postępy
- poprawnie stosuje wiadomości i rozwiązuje typowe zadania
D: Musisz jeszcze popracować
- osiąga wystarczające wyniki w nauce nie przekraczając wymagań zawartych w podstawie
programowej
- nie zawsze wykorzystuje swoje możliwości
- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
E: Słabo
- osiąga słabe wyniki w nauce
- ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach
- wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela
F: Bardzo słabo
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową
- brak wiedzy i umiejętności uniemożliwiają uczniom zdobywanie dalszej wiedzy
- nie wykonuje zadań nawet o elementarnym stopniu trudności.
§ 66
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela
zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
2. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania
do nauczyciela danego przedmiotu, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania
uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. Wniosek musi zawierać:
1) szczegółowo przedstawione powody;
2) wskazywać ocenę o stopień wyższą od wystawionej.
3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej
choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac
pisemnych;
4) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż
ocena niedostateczna);
5) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –
konsultacji indywidualnych.
4. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel danego
przedmiotu wyraża pisemną zgodę na przystąpienie do poprawy oceny, odnotowując to
w wyznaczonym miejscu na podaniu złożonym przez ucznia.
5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3 prośba
ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela
przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego zagadnienia z całego roku
nauki.
7. Sprawdzian, oceniony zgodnie z zasadami oceniania, wraz z podaniem złożonym przez
ucznia, zostaje dołączony do dokumentacji.
8. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony
na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
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9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od
wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
§ 67
Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może
nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny
nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania
rodzeństwa lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub
przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady
Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza Szkołą.
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie przystępuje do
egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W
dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo
„niesklasyfikowana”.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek
szkolny poza Szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił
na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład
komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
rodzice ucznia.
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14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w
ust.11, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był
egzamin, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki
egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia/zwięzłą informację
o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Dyrektora Szkoły.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17.
17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego
jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
§ 68
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej
klasyfikacji otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Do osiągnięcia pozytywnego
wyniku należy uzyskać z obu części łącznie przynajmniej 33% punktów możliwych do
zdobycia.
3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno - wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w dwóch ostatnich tygodniach ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
7. Pytania egzaminacyjne z poziomu podstawowego i ponadpodstawowego układa
egzaminujący, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem
poprawkowym.
8. 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 jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję.
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10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia/ zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom.
11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem
§ 69 ust. 1.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę z zastrzeżeniem § 74 ust.7.
14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu
poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny.
15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji
mają zastosowanie przepisy z § 69 ust. 2-9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 69
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2
dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń, a jego termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z
tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.
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6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu,
zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Przepisy 2-9 stosuje się również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 5 dni po egzaminie.
§ 70
Ocena zachowania.
1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala zespół wychowawczo-profilaktyczny.
2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając
specyfikę zespołu.
3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) zaangażowanie na rzecz klasy, Szkoły i środowiska;
9) udział w zajęciach rozwijających szanse bądź zainteresowania.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza Szkołą nie ustala się oceny
zachowania.
8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej
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oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.
9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
10. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) przedstawiciel Rady Rodziców.
11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia
komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
14. Uchwałę o wystawieniu nagannej oceny zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy
wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej
zastosowanych statutowych kar porządkowych;
2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 50%
godzin przeznaczonych na te zajęcia;
3) częste naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli
i pracowników Szkoły;
4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych
i obraźliwych;
8) spożywanie napojów alkoholowych, stosowanie narkotyków i środków odurzających na
terenie Szkoły.
§ 71
Tryb ustalania oceny zachowania.
1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę
tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu
oceny śródrocznej i rocznej.
2. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
3. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą
klasyfikacyjną.
4. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym,
uzasadnienie każdej oceny zachowania.
5. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku
zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych,
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dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny
zachowania.
§ 72
Zasady oceniania zachowania.
1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec
kolegów i innych osób.
2. Kryteria oceniania zachowania w kl. I - III:
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, gdzie czynniki pozytywne to:
a) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne,
b) systematyczne odrabianie prac domowych,
c) sumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego oraz wywiązywanie się z innych
podjętych zadań,
d) utrzymywanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy oraz dbałość o przybory, książki
i poszanowanie ich,
e) szanowanie sprzętów szkolnych, zgłaszanie nauczycielowi zauważonych usterek,
f) systematyczne i wytrwałe przezwyciężanie trudności w nauce,
g) przynoszenie potrzebnych przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego,
h) aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych.
a czynniki negatywne to:
a) częste opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia,
b) częste spóźnianie się na zajęcia,
c) samowolne opuszczanie terenu szkolnego w czasie przerw,
d) częste nieprzygotowanie do zajęć, nie odrabianie zadań domowych,
e) zapominanie przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego,
f) niestaranność,
g) niesystematyczność.
2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, gdzie czynniki pozytywne to:
a) chętny udział w konkursach i innych imprezach organizowanych w Szkole,
b) godne reprezentowanie Szkoły na imprezach okolicznościowych,
c) przejawianie inicjatywy, bycie dobrym organizatorem, działanie bezinteresowne,
d) rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień,
e) aktywność, pilność, obowiązkowość,
f) staranność i systematyczność,
g) chętny udział we wspólnych grach, zabawach, imprezach klasowych i szkolnych,
a czynniki negatywne to:
a) bierność w czasie zajęć,
b) przeszkadzanie kolegom, nauczycielowi na zajęciach, nie reagowanie na uwagi
i upomnienia nauczyciela,
c) małe zdyscyplinowanie i nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków,
d) zachowania złośliwe, zaczepianie kolegów, ale przy nie przekraczaniu granic
bezpieczeństwa.
3) Dbałość o honor i tradycje Szkoły, gdzie czynniki pozytywne to:
a) podtrzymywanie tradycji Szkoły, szacunek do symboli narodowych, odpowiedni strój,
b) chętne wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy, Szkoły, środowiska,
c) aktywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z tradycjami Szkoły
a czynniki negatywne to:
a) nie poszanowanie symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej,
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b) brak uczestnictwa w imprezach, uroczystościach szkolnych,
c) mała dbałość o dobre imię Szkoły i klasy, nie kultywowanie tradycji szkolnych.
4) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, gdzie czynniki pozytywne
to:
a) przestrzeganie norm i zasad funkcjonujących w grupie, solidarne współdziałanie,
b) traktowanie przerwy jako czasu odpoczynku,
c) nie stwarzanie sytuacji niebezpiecznych,
d) pomoc innym w miarę swoich możliwości,
e) prawidłowa reakcja na krzywdę i przejawy zła, nie skarżenie z byle powodu,
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią,
g) dbałość o higienę osobistą,
h) nie uleganie złym wpływom otoczenia,
i) brak zachowań agresywnych,
j) praca nad poprawą swojego zachowania,
k) przestrzeganie zasad kodeksu ucznia
a czynniki negatywne to:
a) agresja w stosunku do kolegów,
b) kłamstwa w czasie zajęć, przerw i poza Szkołą, skarżenie bez powodu,
c) przywłaszczanie sobie cudzej własności,
d) samolubność, niekoleżeńskość, trudności w zakresie współdziałania w grupie rówieśniczej,
e) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych w Szkole i poza nią,
f) łamanie zasad kodeksu ucznia,
g) zły wpływ na rówieśników.
A – uczeń wzorowo spełnia wszystkie kryteria zawarte w czynnikach pozytywnych
B – uczeń w większości spełnia kryteria czynników pozytywnych.
C – uczeń częściowo spełnia kryteria czynników pozytywnych, lecz zdarzają mu się
zachowania negatywne.
D – uczeń nie spełnia kryteriów czynników pozytywnych i nagminnie zdarzają mu się
zachowania negatywne.
3. W ocenianiu zachowania począwszy od klasy IV punktem wyjścia jest ocena dobra, którą
otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego.
4. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:
1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
2) kultury osobistej;
3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.
5. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:
1) kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej)
to:
a) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,
b) dbałość o higienę osobistą.
c) życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
d) troska o kulturę słowa i dyskusji,
e) poszanowanie godności własnej i innych,
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej), to:
a) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;
b) nieestetyczny wygląd, makijaż, farbowanie włosów.
2) Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające
ocenę (powyżej dobrej) to:
a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
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b) przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia
wiedzy i umiejętności),
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach,
konkursach itp.),
d) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):
a) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
b) nieusprawiedliwione godziny nieobecności.
3) Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych gdzie czynniki pozytywne
podwyższające ocenę to:
a) reagowanie na przejawy zła,
b) szacunek dla pracy innych,
c) pomoc innym,
d) troska o mienie szkolne i indywidualne,
e) udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz klasy, Szkoły
i środowiska,
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
g) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania Szkoły.
a czynniki negatywne obniżające ocenę to:
a) celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
b) postawa egoistyczna, samolubna,
c) lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
d) agresja, akty wandalizmu.
6. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm
prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi
można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
7. Uczeń otrzymujący ocenę wzorową w ciągu półrocza nie może mieć żadnego wpisu w
dzienniku o negatywnym zachowaniu. Uczeń, który otrzymuje ocenę bardzo dobrą, ma nie
więcej jak jeden wpis o negatywnym zachowaniu. Uczeń otrzymujący ocenę dobrą ma nie
więcej jak trzy wpisy o negatywnym zachowaniu. Na ostateczną ocenę mają wpływ: ranga
uwag i ilość uzyskanych pochwał.
§ 73
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
1. Rozpatrywanie zasadności i możliwości podwyższania oceny zachowania przeprowadza się
na wniosek rodziców złożony w ciągu dwóch dni od otrzymania przez nich informacji o
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
2. Można ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień.
3.Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest pisemne uzasadnienie
wniosku przez rodzica.
4.Dyrektor w ciągu dwóch dni prowadzi wywiad z wychowawcą i nauczycielami uczącymi
danego ucznia, na podstawie którego ustala
prawidłowość procedury wystawiania oceny i zgodność z określonymi dla ustalonej oceny
kryteriami.
5. Ocena zachowania może zostać zmieniona w przypadku, gdy uczeń:
a) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;
b) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji;
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c) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej
uwzględnione w ocenie zachowania.
6. Ostateczna decyzja o podwyższeniu oceny należy do wychowawcy ucznia.

§ 74
Promowanie i ukończenie Szkoły.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/etykę, do średniej
ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na
oba przedmioty na świadectwie pojawią się oceny zarówno z etyki jak i religii, i tak też wliczą
się do średniej ocen z całego roku. Nie wpływają one jednak na promocję.
4. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie,
z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia kl. I-III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców
ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:
1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub
opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
2) trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem
w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach
edukacji;
3) przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego
nauczania;
4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej
w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a
zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;
5) niedojrzałość emocjonalna – lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący
strach, płaczliwość, moczenie się;
6) niedojrzałość psychiczna.
6. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić
o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również
w ciągu roku szkolnego.
7. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo
wyższej, 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.
8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń
uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca, następuje
zmiana tej oceny na najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
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9. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie jest
klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak
klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji
do klasy wyższej lub ukończenia Szkoły.
10. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy
Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
11. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają
się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu
ósmoklasisty. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z niego
na podstawie odrębnych przepisów.
12. O ukończeniu Szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada
Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
13. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród
ustanowionych przez kuratora oświaty.
14. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały dotyczącej klasyfikacji i promocji uczniów
oraz ukończenia przez nich szkoły, wtedy stosuje się zapisy ujęte w art.73a.1-4 ustawy Prawo
oświatowe.
Rozdział 8. Egzamin ósmoklasisty
§ 75
1. W klasie ósmej przeprowadzany jest egzamin obejmujący:
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki;
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
2. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu z zakresu tego języka obcego
nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
3. W przypadku, gdy uczeń uczy się w Szkole więcej niż jednego języka obcego jako
przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice składają Dyrektorowi Szkoły pisemną deklarację
o przystąpieniu ucznia do egzaminu z zakresu jednego z tych języków.
4. Deklarację, o której mowa w ust. 3, składa się nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
5. Informację o języku obcym, z zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu, dołącza się do
list spisowych uczniów przystępujących do egzaminu.
6. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed
terminem egzaminu ósmoklasisty, pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego
wskazanego w deklaracji.
7. O zmianie języka obcego nowożytnego, o której mowa w ust. 6, Dyrektor Szkoły
niezwłocznie powiadamia Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
8. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w terminie ogłoszonym na stronie internetowej
Komisji Centralnej przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do dnia
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20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany
egzamin.
9. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu
w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej.
10. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów
odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.
Informuje on na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń
przystępuje do egzaminu.
11. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
nie przystępują do egzaminu.
12. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 11 może być zwolniony przez
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły
13. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
w wyznaczonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym
terminie w szkole, której jest uczniem.
14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, Dyrektor Komisji Okręgowej, na
udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia
do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
ucznia.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu, zamiast wyniku z danego przedmiotu, wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub
„zwolniona”.
16. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu
z tego przedmiotu.
17. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 16, następuje na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
najwyższego wyniku.
18. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 16,
z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części
trzeciej egzaminu ósmoklasisty, Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie
później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje komisję okręgową
o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego
w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Przepisy ust. 16 i 17 stosuje się odpowiednio.
19. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
20. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
21. Uczeń lub jego rodzice, mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do
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Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały
naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

Rozdział 9. Gospodarka finansowa Szkoły
§ 76
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych.
Rozdział 10. Postanowienia końcowe
§ 77
1. Szkoła hołduje tradycyjnym ceremoniałom:
1) inauguracja roku szkolnego;
2) inauguracja roku sportowego;
3) ślubowanie uczniów klas pierwszych;
4) Dzień Edukacji Narodowej;
5) Święto Niepodległości;
6) Święta z Kulturą;
7) Wigilia Świąt Bożego Narodzenia;
8) rocznica Powstania Wielkopolskiego;
9) Dzień Babci i Dziadka;
10) Dzień Ziemi;
11) Dzień Europy;
12) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
13) Szkolny Dzień Promocji Zdrowia;
14) Dzień Orła Białego;
15) Dzień Matki;
16) Dzień Sportu, Dzień Dziecka;
17) zakończenie roku szkolnego.
2. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły podczas uroczystości i egzaminów
końcowych.
3. Poczet sztandarowy wprowadzany jest podczas ważnych uroczystości i świąt państwowych
oraz szkolnych.

§ 78
1. Zespół powołany przez Dyrektora przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły, a Rada
Pedagogiczna uchwala jego zmiany lub uchwala Statut.
2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Szkoły,
a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Zmiany w Statucie wprowadzane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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4. Dyrektor Szkoły w ciągu 3 dni po nowelizacji Statutu, opracowuje ujednolicony tekst
Statutu.
5. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego Statutu, jest odpowiedzialny za jego
upublicznienie społeczności szkolnej.
6. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie Szkoły,
bibliotece, na stronie internetowej Szkoły i na stronie BIP.
7. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej.
§ 79
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej
w Granowcu” z dnia 30 listopada 2017 roku.
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 10 października 2019r.

46

