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Podstawa prawna
Statut opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60);
3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.
zm.);
4) Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 Nr
120, poz. 526 z późn. zm,);
5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn.
zm.);
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
9) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r.
nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003
r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.
1646);
17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
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18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidual-

19)

20)

21)

22)

23)

nego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i
trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
(Dz. U. z 2014 poz. 263);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków
organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz.
1512).
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Rozdział I
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie
§ 1. Informacje ogólne
1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie, gmina Józefów n/Wisłą,
2. adres Chruślina 108, 24-340 Józefów nad Wisłą.
3. Obwód szkoły według Uchwały Nr XX/138/ 2017 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 17 marca 2017 r. stanowią następujące miejscowości: Chruślina, Chruślina Kolonia, Chruślanki Mazanowskie, Niesiołowice, Owczarnia.
4. Szkoła jest publiczną w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe
5. Szkoła jest jednostką budżetową.
6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Józefów nad Wisłą. Organem nadzorującym jest Lubelski Kurator Oświaty.
7. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 8 lat i jest podzielony na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII;
8. Imię szkoły nadaje organ prowadzący.
9. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Rozdział II
Cele i zadania szkoły
§ 2. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w
szczególności:
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania świadectwa ukończenia
szkoły;
2) Zapewnia opiekę w trakcie pobytu w szkole i poza nią poprzez: organizację dyżurów, opiekę w
trakcie wycieczek, imprez szkolnych, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3) Zapewnia opiekę dzieciom i młodzieży osieroconej, pozbawionej całkowicie lub częściowo
opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
4) Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
5) Utrzymuje prozdrowotne warunki życia do pracy ucznia i nauczyciela;
6) Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy
wobec problemów ochrony środowiska;
7) Dąży do zmniejszenia różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między ośrodkami
wielkomiejskimi i wiejskimi;
8) Udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 9
sierpnia 2017r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
9) Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
c) realizację programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, dostosowanych
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, oraz opracowanie
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indywidualnego edukacyjno - terapeutycznego programu nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

d) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
10) Szkoła w celu realizacji swoich zadań wynikających z prawa oświatowego, gromadzi, przetwarza i przechowuje dane pracowników, uczniów, rodziców, prawnych opiekunów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i tworzy uregulowania w tym zakresie;
11) Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia;
12) Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja na
tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 3. Sposób wykonywania zadań szkoły
Szkoła realizuje zadania poprzez:
1) Opracowanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;
2) Realizację ramowych planów nauczania;
3) Realizację opracowanych planów pracy (wieloletnich i rocznych);
4) troskę o bazę i wyposażenie szkoły;
5) Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
6) Racjonalny przydział obowiązków dla nauczycieli;
7) Doskonalenie zawodowe nauczycieli;
8) Organizowanie zajęć lekcyjnych z zachowaniem higieny pracy ucznia;
9) Organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów: kół przedmiotowych, zainteresowań, technicznych, sportowych;
10) Organizowanie zajęć specjalistycznych;
11) Organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi;
12) Dostosowanie wymogów edukacyjnych zgodnie z orzeczeniem i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;
13) Organizowanie nauczania indywidualnego w uzasadnionych przypadkach, uregulowanego odrębnymi przepisami;
14) Zapewnienie opieki pedagoga i psychologa;
15) Dostosowanie pracy biblioteki i świetlicy szkolnej do potrzeb uczniów;
16) Wprowadzanie nowoczesnych, aktywizujących metod i form pracy;
17) Organizowanie uroczystości szkolnych związanych z rocznicami, świętami państwowymi
oraz wynikających z tradycji szkoły;
18) Współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami);
Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania.
Szkoła organizuje naukę religii/etyki na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Ocenianie wiedzy i umiejętności oraz zachowania uczniów określa wewnątrzszkolne ocenianie.
Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach oraz
pracowników administracji i obsługi.
Szkoła umożliwia naukę wychowania do życia w rodzinie na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

7

Statut Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie
§ 4. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły
1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w niej podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:
1) W czasie w/w zajęć za bezpieczeństwo dziecka odpowiada prowadzący zajęcia,
2) Przed i po zajęciach szkolnych oraz w czasie przerw za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają
nauczyciele dyżurni i ze świetlicy, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów,
3) W czasie trwania zajęć dydaktycznych dyżur na korytarzu sprawują pracownicy obsługi.
2. W trakcie zajęć pozaszkolnych i wycieczek za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba
organizująca zajęcia lub kierownik wycieczki,
3. W drodze do i ze szkoły za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice, a w przypadku dzieci 6letnich i młodszych mają obowiązek przyprowadzić i odebrać dziecko ze szkoły.
4. W trakcie dojazdu do szkoły autobusem szkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje opiekun dowozów.
§ 5. Formy sprawowania opieki nad uczniami, a zwłaszcza nad dziećmi niższych klas szkoły podstawowej.
1) Dokładne poznanie warunków psychofizycznych ucznia.
2) Organizacja współdziałania z rodzicami w zakresie:
1) Udzielania porad;
2) Poznania warunków domowych;
3) Nauczania, wychowania oraz profilaktyki;
4) Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i
procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz
współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia
materialnego;
5) Analiza gotowości szkolnej dzieci oddziału przedszkolnego.
3) Otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin alkoholików oraz rodzin moralnie zaniedbanych:
1) Stworzenie warunków do odrabiania lekcji;
2) Szklanka gorącego napoju;
4) Współpraca z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Józefowie nad Wisłą w zakresie:
1) otoczenia opieką dzieci z różnymi wadami rozwojowymi;
2) badań przesiewowych i bilansowych;
3) szczepień ochronnych.
5) Stwarzanie możliwości udziału w zajęciach sportowych i korekcyjnych.
6) Zapewnienie należytej opieki w czasie przerw, imprez szkolnych, wycieczek i dojazdów do szkoły
(zajęcia świetlicowe).
7) Rozmowy na temat bezpiecznego zachowania się na drogach publicznych.
8) Organizacja współdziałania z poradnią pedagogiczno – psychologiczną w zakresie:
1) Wydawania opinii o uczniu na wniosek rodzica i szkoły,
2) Wdrażania przedłożonych szkole przez rodzica zaleceń poradni.
§ 6. Współpraca z rodzicami
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2.Formy współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:
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1) Przedstawienie rodzicom podstawowych celów wychowawczych i dydaktycznych szkoły wobec
uczniów danej klasy:
a) zachowanie dzieci w szkole i w domu, w środowisku,
b) określenie, jakie wiadomości i umiejętności obowiązany jest posiadać uczeń promowany
– wychowawca (na życzenie rodziców, nauczyciel prowadzący przedmiot),
c) określenie, jakie pomoce szkolne powinien posiadać uczeń (podręczniki, zeszyty, strój
szkolny, m ateriały pomocnicze – wychowawca informuje rodziców i uczniów do dnia 15
VI);
d) zapoznanie rodziców z regulaminem oceniania i promowania (przedstawienie praw i
obowiązków w tym zakresie).
2) Organizowanie spotkań:
a) spotkanie ogólne rodziców z wychowawcą,
b) spotkanie rodziców, uczniów i wychowawcy,
c) spotkania z okazji imprez organizowanych przez klasę,
d) spotkania z rodzicami, których dzieci mają trudności w nauce,
e) spotkania z inicjatywy rodziców.
f) skreślony
g) spotkania rodziców z dyrektorem szkoły,
h) uczestnictwo w różnych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym: w szkoleniach, warsztatach, poradach, konsultacjach organizowanych na terenie szkoły. O terminach spotkań informuje dyrektor szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. W wypadkach szczególnych termin ustala wychowawca klasy.
3) Rozszerzanie wiedzy o uczniu i dziecku przez nauczycieli i rodziców;
4) Zbieranie informacji o uczniu i dziecku od rodziców, nauczycieli;
5) Udzielanie rzetelnej informacji o zdolnościach i zahamowaniach dziecka;
6) Wspólne z rodzicami dyskusje na temat możliwości przyszłego wykształcenia i zdobycia zawodu;
7) Terminowe informowanie rodziców oraz dyrektora szkoły o możności promowania ucznia do
wyższej klasy.
§ 6a Metody zbierania informacji
1. Sposoby rozpoznawania potrzeb rodziców w zakresie opieki i zagrożeń:
1) Ankiety;
2) Wywiady;
3) Dyskusje (na zebraniach);
4) Rozmowy indywidualne.
3. Sposoby zbierania informacji na temat znajomości praw i obowiązków uczniów przez rodziców:
1) Ankiety;
2) Dyskusje (na zebraniach);
3) Rozmowy indywidualne;
4) Wywiady.
4. Formy zbierania informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia:
1) Współpraca z domem rodzinnym:
a) rozmowa na temat sytuacji rodzinnej (warunki domowe) i zainteresowań ucznia,
b) bieżący kontakt z rodzicami (opiekunami).
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2) Obserwacja ucznia na tle klasy i szkoły:
a)
aktywność na lekcji,
b) stopień przygotowania do zajęć,
c)
udział w życiu szkoły (akademie, działalność w Samorządzie Uczniowskim itp.),
d) radzenie sobie w różnych sytuacjach (samodzielność).
3) Kontrola osiągnięć ucznia:
a)
sprawdziany,
b) kartkówki,
c)
odpowiedzi ustne,
d) prace domowe,
e)
zeszyty,
f)
prace dodatkowe (indywidualne, długoterminowe).
5. Metody diagnozowania możliwości i umiejętności uczniów:
1) Obserwacja ucznia w celu rozpoznania jego potrzeb i możliwości;
2) Rozmowa;
3) Okresowe sprawdzanie umiejętności:
a) pisemne prace klasowe,
b) kartkówki,
c) odpowiedzi ustne.
4) Analiza sprawdzianów,
5) Wydawanie opinii o uczniu dla poradni pedagogiczno-psychologicznej na prośbę rodziców.
§ 6b Działalność innowacyjna
Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
1) Kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym;
2) Tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
3) Realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie
kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli
4) Stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.
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Rozdział III
Organy szkoły
§ 7. Organami szkoły są:
1.
2.
3.
4.

Dyrektor szkoły.
Rada Pedagogiczna.
Rada Rodziców.
Samorząd Uczniowski.
§ 8. Kompetencje i zadania dyrektora szkoły, w szczególności:

1. Zadania organizacyjno – porządkowe:
1 ) Kieruje szkołą oraz jej bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę jednostki;
3) Oprócz dyrektora osobą upoważnioną do reprezentowania szkoły i dysponowania środkami na
rachunku jest główny księgowy;
4) Dba o dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
5) Realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji
stanowiących oraz zarządzeniami organów: nadzorującego i prowadzącego;
6) Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
7) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
8) Zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
9) Inne zadania określone przez MEN;
10) Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
11) Prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, odpowiada za zawiadomienie wszystkich
o terminie i porządku zebrania;
12) Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły;
13) Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z
przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;
14) Wyraża zgodę i stwarza warunki na podjęcie przez stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem
politycznych) działalności na terenie szkoły po pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej;
15) Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
16) skreślony
17) Zatwierdza plan finansowy środków specjalnych (o ile są utworzone);
18) (uchylony)
19) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli;
20) Zapewnia nauczycielowi prawidłowy przebieg stażu i stwarza warunki do zdobywania kolejnych
stopni awansu zawodowego;
21) Przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 4 dni od ogłoszenia przez Radę Pedagogiczną
wniosku o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole;
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22)Dopuszcza do użytku w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej programy nauczania na
wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
23)Dopuszcza do użytku programy nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
zwane dalej programami nauczania ogólnego, w danej szkole na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
24)Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny
zestaw podręczników.
25) Ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:
a) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 8 dni Mogą być one ustalone: w dni świąt religijnych niebędących
dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, w inne dni jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej oraz w dniu, w którym w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty;
b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych ustalonych w pkt 24a dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty;
26) Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;
27) Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających
zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które
mogą zagrozić zdrowiu uczniów;
28) Podejmuje decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism metodycznych, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli;
29) Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych w zakresie prowadzenia działalności statutowej szkoły;
30) Współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia
imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
31) Wydaje decyzję o skreśleniu ucznia niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu z listy
uczniów, przy zachowaniu odpowiedniej procedury;
32) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.
2. Zadania dotyczące uczniów
1) Podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły:
a) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat,
b) Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko o którym mowa w punkcie 1a, jeżeli
dziecko:
 korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
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 posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
2 ) Odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego odnośnie dzieci zamieszkałych w obwodzie o jeden rok.
3) Może zezwolić na wniosek rodziców na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza
szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej
szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełnienia obowiązku szkolnego
4) Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej
szkoły (kontroluje zgłoszenie dziecka do szkoły, regularne uczęszczanie, przygotowanie się
do zajęć szkolnych);
5 ) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
6 ) Może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
7) Może (na wniosek lub za zgodą rodziców) zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok
nauki wyznaczając nauczyciela-opiekuna (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej). Odmowa następuje w drodze decyzji;
7a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane
kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych
etapach edukacyjnych;
8) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
9) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego
etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. Szczegółowe zasady określa Minister Edukacji Narodowej.
9a) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9b) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
10) skreślony
11) Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.
12) skreślony
13) Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły planują i koordynują udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz
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wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane z uwzględnieniem wymiaru
godzin dla poszczególnych form udzielania pomocy psych- pedagogicznej zawartych w rozporządzeniu;
14) Dyrektor szkoły zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w tej sprawie przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów z wychowania fizycznego;
3. Zadania związane ze stosunkiem pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły
1)Jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami;
2)W szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania,
b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,
c) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły (po zasięgnięciu opinii i Rady Pedagogicznej),
d) zawiera z nauczycielami umowy o pracę,
e) udziela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po
przepracowaniu, co najmniej 7 lat w szkole płatnego urlopu dla podratowania zdrowia na
okres do 1 roku, jeżeli komisja lekarska stwierdzi, że stan zdrowia nauczyciela wymaga
powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Jeżeli nauczycielowi, do nabycia praw emerytalnych brakuje mniej niż 1 rok, płatny urlop dla podratowania zdrowia nie może być udzielony na czas dłuższy niż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel przechodzi na emeryturę,
f) może z końcem roku szkolnego, za 3-miesięcznym wypowiedzeniem rozwiązać umowę o
pracę zawartą z nauczycielem na czas nieokreślony,
g) może rozwiązać stosunek pracy w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej więcej niż 1 rok, chyba ze komisja lekarska
stwierdzi możliwość powrotu do zawodu nauczycielskiego. Okres niezdolności może być
przedłużony do dwóch lat (łącznie z urlopem dla poratowania zdrowia),
h) dokonuje oceny pracy nauczyciela
i) może ustalić negatywną ocenę pracy nauczyciela,
j) kieruje nauczyciela na badania przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
k) stwierdza o wygaśnięciu stosunku pracy w przypadkach:
 ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną, zwolnienia z pracy lub wydalenia z zawodu,
 prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu,
 upływu 3 – miesięcznego odbywania kary pozbawienia wolności,
 stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów,
 upływu 6 –miesięcznego terminu pozostawania w stanie nieczynnym;
3)Dokonuje (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) przydziału nauczycielowi prac związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego
oraz innych zajęć dodatkowych,
a) może zobowiązać nauczyciela w czasie ferii (nie dłużej niż 7 dni) do przeprowadzenia egzaminów oraz prac związanych z zakończeniem lub przygotowaniem roku szkolnego,
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b)udziela bezpłatnego urlopu (lub przenosi w stan nieczynny) nauczycielowi mianowanemu, który
wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości zamieszkania współmałżonka, a nie może go
tam zatrudnić w zawodzie nauczycielskim,.
c) dokonuje zatarcia (po 3 latach od wydania orzeczenia) kary dyscyplinarnej,
d)może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zawieszenie nie
może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że toczy się jeszcze postępowanie wyjaśniające),
e) sprawuje funkcję dyrektora w szkole publicznej wyłoniony drogą konkursu nie dłużej niż 5 lat
od dnia powierzenia.
4. Zadania związane z funkcjonowaniem społecznym organów w systemie oświaty
1) Może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Rodzicielskiej z głosem doradczym;
2) W wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Rodzicielską, Radą Pedagogiczną i Samorządem
Uczniowskim;
3) Realizuje uchwały Rady Rodzicielskiej oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
4) Zatwierdza na wniosek Rady Rodziców plan finansowy środków specjalnych (o ile są utworzone).
§ 9. Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz dyrektor
szkoły. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego rady,
organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie, porządku zebrania zgodnie z regulaminem
rady.
5. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
5a. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)Zatwierdzanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły,
2)Zatwierdzanie planów pracy szkoły,
3)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
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4)Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu
ich projektów przez Radę Rodziców

5)Rada pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego i programu nauczania oraz podręczników ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu
opinii Rady Rodziców odpowiedni zestaw programów wychowania przedszkolnego lub
szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;
6)Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
7)Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
8)skreślony
9)Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) Projekt planu finansowego szkoły;
3) Wnioski dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
5) skreślony
8. uchylony
9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.
10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
11. W przypadkach określonych w ust 10 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14
dni od otrzymania wniosku.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.
13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
1 4 . Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu opinii o
pracy dyrektora szkoły.
1 5 . Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 10. Kompetencje Rady Rodziców

1. W szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybieranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3a. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji
szkoły.
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4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o
których mowa w ust.2, do rady rodziców szkoły.
3) Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkoły.
6. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
7. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin,
9. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
2) Uchylony
10. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora,
rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego
wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§11. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Samorząd może przedstawiać,
radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
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5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
6. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja
działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób
organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.
7. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
8.W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i
opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora
szkoły.
9. Cele i sposoby działania:
1) Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej,
dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2) Rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3) Działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
4) Wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich
umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
5) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
6) Promocja idei wolontariatu w szkole.
10. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może
sprawować wolontariusz.
11. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach
wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
12. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do
rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i
spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów
13. Do podstawowych zadań dyrektora należy stwarzanie warunków do działania w jednostce wolontariuszy, którzy mogą brać udział w następujących dodatkowych zajęciach:
1) Rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
2) Prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) Rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu i kształtowania
ich aktywności i kreatywności;
14. Osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, są brane
pod uwagę w rekrutacji do I klasy szkoły ponadpodstawowej.

§ 12. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

1. Organy szkoły mogą występować wzajemnie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
organów szkoły.
1a. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły,
1b. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia
szkolnego,
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1c. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły,
1d. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:
 Z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu
rozstrzygającego zaistniały problem;
 Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.
1e. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej
poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
1f. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z
prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
1g. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
2. Przedstawiciele wnioskującego organu zgłaszają wnioski i opinie na piśmie lub w formie ustnej na
zebraniu organu, którego wniosek dotyczy.
3. Informacje o ustosunkowaniu się do wniosku przekazywane są w formie ustnej bezpośrednio na
zebraniu lub pisemnie w terminie dwóch tygodni.
4. Informacje o podejmowanych i planowanych działaniach poszczególnych organów szkoły przekazywane są w formie komunikatów i ogłoszeń na zebraniach i apelach.
5. Konflikty, kwestie sporne między poszczególnymi organami szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły.
5a. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady
postępowania:
1) Spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej
2) Spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora
3)Spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi
przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły
w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.
4) Spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym
zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli
samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.
6. Sporne sprawy między dyrektorem a pracownikami rozpatruje Gmina Józefów nad Wisłą lub Kuratorium Oświaty w Lublinie wg kompetencji.

Rozdział IV
Organizacja szkoły
§ 13. Organizacja roku szkolnego.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno –wychowawczych przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego zawarte w
rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017r:
1) Zajęcia- dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w
piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września;
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2) Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego zgodnie z
terminami ogłoszonymi przez ministra oświaty;
1a. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia
następnego roku.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku na
podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły opiniuje Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, a zatwierdza organ prowadzący szkołę po konsultacji z organem nadzorującym.
2a. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku,
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
1) Liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
2)Ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący szkołę.
3) Liczbę oddziałów poszczególnych klas
4) Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
5) Liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej
6) Liczbę godzin zajęć świetlicowych
7) Liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją
o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych
przez poszczególnych nauczycieli
8) Liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych
9) Dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć
prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w
danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4. Rok szkolny w Szkole Podstawowej w Chruślinie dzieli się na 2 półrocza:
1) I półrocze trwa od początku roku szkolnego zgodnie z ust. 1 pkt 1a, a kończy w ostatnim dniu
stycznia.
2) II półrocze rozpoczyna się z początkiem lutego, a kończy się w "najbliższy piątek po 20
czerwca".
5. W ciągu roku szkolnego przypadają również dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych,
ustalone wspólnie ze społecznością rodziców, uczniów i nauczycieli. Dni takie organizuje się w
związku i uroczystościami szkolnymi, religijnymi niebędącymi dniami ustawowo wolnymi od
pracy, lokalnymi, a zajęcia szkolne mają wtedy charakter opiekuńczo- wychowawczy.
6. Uczestnictwo uczniów w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych w dniach dodatkowo wolnych
jest dobrowolne i odbywa się na wniosek rodziców.
7. Zajęcia mogą być zawieszone na czas oznaczony również przez organ prowadzący szkołę w
przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z
utrudnieniem w: dotarciu ucznia do szkoły lub powrotem ze szkoły lub organizacji zajęć w szkole
lub placówce w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub
międzynarodowych.
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§ 14. Jednostki organizacyjne szkoły
1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział w klasach I-III – nauczanie zintegrowane,
1) w klasach IV-VIII- nauczanie blokowe,
2) skreślony
2. Liczbę oddziałów corocznie określa arkusz organizacyjny szkoły.
3. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego
4. W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej może zostać utworzona w szkole klasa terapeutyczna na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
§ 15. Organizacja zajęć dydaktycznych
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Wszystkie przedmioty obowiązkowe określone są szkolnym planem nauczania i programem dopuszczonym do użytku szkolnego wpisanym do szkolnego zestawu programów nauczania wybieranych dla danego oddziału
3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa zgodnie z ramowym planem nauczania nauczyciel, według ustalonego przez siebie planu, dostosowując każdego dnia czas zajęć i
przerw do aktywności uczniów.
4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo - lekcyjnym.
5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. W klasach IV-VIII godzina lekcyjna trwa 45 minut.
7. Przerwy międzylekcyjne trwają: po 1 i 4 lekcji 5 minut, po 2 i 5 lekcji 10 minut, po 3 lekcji tzw
„duża przerwa” trwa 15 minut.
8. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiary określają ramowe plany nauczania są:
1) Obowiązkowe zajęcia lekcyjne;
2) Dodatkowe zajęcia lekcyjne;
3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne organizowane dla uczniów
mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;
4) Zajęcia indywidualne prowadzone w szkole lub domu dla uczniów niepełnosprawnych;
5) Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;
6) Ponadto w szkole organizuje się zajęcia nieobowiązkowe:
a) wycieczki szkolne i inne formy turystyki szkolnej,
b) koła zainteresowań,
c) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów,
d) zajęcia świetlicowe,
e) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
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9. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych nowożytnych, elementów informatyki, zajęć komputerowych koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w
grupach.
10. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII są realizowane w formie:
1) Zajęć klasowo-lekcyjnych;
2) Zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć
tanecznych lub aktywnej turystyki.
3) Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 2 godziny lekcyjne
tygodniowo;
4) Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do
wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
11. Czas trwania zajęć wymienionych w ust 8 ustala się zgodnie z § 15 ust. 5.
12. Zajęcia, o których mowa w § 15 ust. 8 pkt 6 (b-e) są organizowane w ramach posiadanych przez
szkołę środków finansowych,
13. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem
szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.
14. uchylony
15. W szkole organizuje się kształcenie uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie na
mocy rozporządzenia, zgodnie ze szczegółowymi przepisami obowiązującymi w tym względzie.
16. Szkoła organizuje kształcenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu
głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych wydane
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w
tym poradniach specjalistycznych na szczegółowych zasadach zawartych w rozporządzeniu w
sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i
młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim.
17. W szkole organizuje się nauczanie religii i etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami
1) Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, których
rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego. Deklaracja nie musi być ponawiana w
kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona w każdym momencie;

2) Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi;
3) Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkolnego zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty;

4) Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania
wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub
zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

5) Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków
wychowawcy klasy;

6) Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

7) Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia zgromadzonych danych
przed niepowołanym dostępem do nich, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem
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danych, jak również wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją
obowiązków służbowych;

8) Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;
9) Uczniowie korzystający z nauki religii/etyki otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie. Ocena
z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen,

10)
11)

Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności
z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego;
Na wniosek rodzica dla jego dziecka mogą zostać zorganizowane zajęcia z etyki. Nie ma wymaganej liczby uczniów do zorganizowania tych zajęć;

12)

Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. W takim przypadku na świadectwie umieszczane są obie te oceny oraz wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć do średniej ocen.

13)

Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym
w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ———-),
bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji

14)

18.

Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom,
1) Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich
możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
2) W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych Na zajęciach świetlicowych w
szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25
uczniów
3) Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin Świetlicy.
4) Świetlica pełni funkcje:
a) Opiekuńczą;
b) Wychowawczą;
c) Profilaktyczną;
d) Edukacyjną.
§ 16. Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
1a. Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów.
1b. Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków bibliotecznych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły a uzupełniane dotacjami z innych
źródeł.
2. Biblioteka gromadzi księgozbiór, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły w tym: podstawy programowe obowiązujące dla danego typu
szkoły i etapu edukacyjnego, programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania, podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i lokalna
społeczność.
4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
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1) Gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) Korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) Prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej – uczniów (w grupach bądź oddziałach).
5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
6. uchylony
7. Nauczyciel biblioteki prowadzi pracę pedagogiczną w następującym zakresie:
1) Udostępnianie zbiorów,
2) Prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej w doborze lektury, prowadzenie rozmów na temat przeczytanych książek,
3) Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
4) Udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
5) Udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów.
8. Nauczyciel biblioteki prowadzi prace organizacyjno – techniczne w następującym zakresie:
1) Gromadzenie zbiorów,
2) Ewidencje zbiorów i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) Selekcję i konserwację zbiorów,
4) Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
5) Wdrażanie technologii informacyjnej do ewidencjonowania zbiorów, bibliotecznych, a także
do efektywnego poszukiwania informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych,
6) Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, a także informowanie uczniów i nauczycieli o nowych, szczególnie wartościowych książkach
9. Nauczyciel biblioteki rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i
rozwija nawyk czytania i uczenia się poprzez:
1) Zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych,
2) Organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych, konkursów czytelniczych,
3) Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór lektury,
4) Organizowanie konkursów pięknego, głośnego czytania,
5) Organizowanie konkursów czytelniczych klasowych i ogólnoszkolnych,
6) Organizowanie konusów plastycznych w oparciu o przeczytane książki,
7) Organizowanie konkursów na własną twórczość literacką.
10. Nauczyciel biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca ta dotyczy w szczególności:
1) Umawiania się na lekcje biblioteczne,
2) Zapisywania nowych uczniów do biblioteki,
3) Udzielania wychowawcom, polonistom, informacji dotyczących stanu czytelnictwa, posiadanych lektur,
4) Organizowania księgozbioru podręcznego w pokoju nauczycielskim,
5) Konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism
6) Informowania nauczycieli i uczniów o ich prawach i obowiązkach,
7) Zapoznania z regulaminem biblioteki.
11. Rodzice uczniów Szkoły mogą stać się czytelnikami tej biblioteki na warunkach określonych w
regulaminie.
12.Rodzice mają prawo do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do omawiania z Dyrektorem
i bibliotekarzem spraw dotyczących ich dziecka, a mianowicie:
1) Wypożyczeń,
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2) Zwrotów,
3) Sposobu postępowania w przypadku zniszczenia książki przez ich dziecko,
4) Sposobu postępowania w przypadku zgubienia książki przez ich dziecko.
13.Rodzice mogą zwrócić książki do biblioteki za swoje dziecko.
14.Rodzice mogą również wypożyczyć dziecku książkę, gdy jest ono chore i samo nie może dotrzeć
do biblioteki
15. Biblioteka szkolna:
1) Gromadzi , opracowuje, przechowuje i udostępnia książki i inne źródła informacji;
2) Umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczaniu ich poza bibliotekę;
3) Uczestniczy w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej;
4) Wspiera nauczycieli w realizacji programów nauczania;
5) Rozbudza zainteresowania czytelnicze związane z nauką oraz indywidualnymi zainteresowaniami uczniów;
6) Udostępnia zbiory biblioteczne uczniom i innym osobom na warunkach ogólnie przyjętych.
§ 17. Inne rozporządzenia
1. Szkoła udostępnia uczniom możliwość spożycia gorącego napoju. Odpłatność za korzystanie z
napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.
2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub
dojazd do domu, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 18. Informacje ogólne
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno - technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt.1 określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość oraz wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
4. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela, formalny przydział przedmiotów
nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami, zespołami, organizacjami i pracowniami reguluje na początku roku arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych.
5. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania
czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej
szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły.
6. Każdy z pracowników ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
7. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III lub
asystent wychowawcy świetlicy na podstawie odrębnych przepisów. Do zadań asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy.
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§ 19. Zadania nauczyciela
1. Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły,
2. Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacanie
lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,
3. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
4. Udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby
uczniów,
5. Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
6. Informuje rodziców oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także Radę Pedagogiczną o wynikach
dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
7. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez
instytucje wspomagające szkołę,
8. Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań,
9. Pracuje w zespołach
10. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspólnie z wychowawcami i specjalistami wykonującymi w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności z
psychologami, pedagogami, logopedami.
11. Rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz planuje sposoby ich zaspokajania.
12. Rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
oraz planuje wsparcie związane z rozwojem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
13. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
14. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
§ 20. Uprawnienia nauczyciela
1. Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, programów, podręczników i środków
dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2. Proponuje program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia dyrektorowi szkoły.
3. Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół – decyduje o treści programu koła lub zespołu,
4. Decyduje o ocenie bieżącej, klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
5. Ma prawo decydować o ocenie zachowania swoich uczniów,
6. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów.
§ 21. Zakres odpowiedzialności nauczyciela
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za:
1) Poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;
2) Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
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3) Skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;

4) Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru;
5) Zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
2. Obowiązki nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
Do obowiązków nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawców klas lub wychowawców świetlicy, należy:
1) Znajomość i systematyczne przestrzeganie zasad BHP;
2) Kontrola miejsc nauki i pracy oraz ciągów komunikacyjnych do nich prowadzących, w szczególności sprawdzanie, czy ich aktualny stan odpowiada wymogom BHP (np. schody i ich zabezpieczenie, balustrady, poręcze);
3) Kontrola wyposażenia i stanu urządzeń technicznych i sprzętu;
4) Usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów, jeżeli usunięcie ich we własnym zakresie jest praktycznie możliwe;
5) Niezwłoczne zgłoszenie kierownikowi administracyjnemu lub dyrekcji wszelkich spostrzeżonych braków i błędów, których pracownik nie może sam usunąć, a które grożą wypadkiem lub
mogą spowodować szkodę zdrowia;
6) Przerwania zajęć, gdy stan budynku, pomieszczenia, sprzętu, instalacji, materiału lub terenu
zagraża uczniom, pracownikom lub innym osobom;
7) Teoretyczne i praktyczne zapoznawanie się z regulaminami sal i pracowni, warunkami i wymogami BHP;
8) Pouczenie o istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeństwach oraz wskazywanie metod i
środków zapobiegawczych;
9) Organizowanie ćwiczeń, próbnych alarmów i ewakuacji;
10) Organizowanie konkursów popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie, włączenie uczniów
do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny w szkole i środowisku;
11) Kontrola przestrzegania przez uczniów obowiązujących regulaminów nauki, pracy i zachowania się;
12) Eliminowanie w porę przejawów działania nieostrożnego lub niezgodnego z wymogami BHP;
13) Natychmiastowe udzielanie lub zapewnianie uczniowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o nim dyrektora;
14) Przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych koniecznych kroków,
15) Informowanie uczniów o konieczności natychmiastowego zgłaszania wypadku zaistniałego na
terenie szkoły lub poza szkołą w czasie organizowanych zajęć szkolnych dyrektorowi, wychowawcy i lekarzowi szkolnemu;
16) Zabezpieczenie miejsca wypadku śmiertelnego lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała do
czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku;
17) Bezzwłoczne wykonywanie wszelkich zaleceń instytucji kontrolujących stan BHP szkoły oraz
przełożonych.
3. Obowiązki nauczycieli wychowania fizycznego.
Zajęciami, na których występuje podwyższone ryzyko zagrożenia zdrowia uczniów, są lekcje wychowania fizycznego. Celowe jest zatem przytoczenie tu obowiązków nauczycieli wf. Najważniejszy z
nich to sporządzenie, umieszczenie w widocznym miejscu Regulaminu Sali Gimnastycznej i zapo-
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znanie z nim uczniów, a następnie konsekwentny nadzór nad jego przestrzeganiem. Ponadto nauczyciele wychowania fizycznego powinni być zobowiązani do realizacji następujących ustaleń:
1) Współpraca w ramach zespołu, a w razie konieczności zasięgnięcie opinii lekarza w zakresie
programu natężenia ćwiczeń fizycznych ogółu dzieci, ćwiczeń wyrównawczych u dzieci opóźnionych w rozwoju fizycznym oraz dzieci z wadami budowy postawy;
2) Respektowanie zaleceń i ograniczeń wskazanych przez lekarza dla danej grupy lub pojedynczego ucznia;
3) Obserwowanie wpływu wychowania fizycznego na stan usprawnienia ruchowego i zdrowia
dzieci oraz przedstawianie do badania lekarskiego uczniów odbiegających od normy, np. szybko zdradzających objawy zmęczenia, słabych, spowolnionych ruchowo;
4) Wyłączanie z zajęć lub ich części uczniów, których kondycja fizyczna lub psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania pewnego bezpieczeństwa oraz kierowanie na badanie lekarskie uczniów, których stan zdrowia budzi zastrzeżenia;
5) Dbanie o należyty stan higieniczny urządzeń i terenów ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego oraz o pełne bezpieczeństwo tych ćwiczeń, a także o używanie właściwego ubioru i obuwia gimnastycznego;
6) Współpraca z pielęgniarką/ higienistką szkolną w wychowaniu zdrowotnym dzieci oraz kontroli ich czystości osobistej;
7) Kontrola stanu sprzętu i urządzeń gimnastycznych zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak i w
czasie ich trwania;
8) Niewydawanie uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może
stwarzać zagrożenie, oraz niedopuszczenie do zajęć na boisku szkolnym, wówczas, gdy nie ma
zapewnionego odpowiedniego nadzoru;
9) Stosowanie ubezpieczenia (asekuracji) przy wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z
wymogami programowymi, metodycznymi oraz doświadczeniami codziennego życia i praktyki;
10) Baczne obserwowanie, sumienne nadzorowanie i niepozostawianie bez opieki uczniów podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i zawodów sportowych;
11) Dążenie do wytworzenia u dzieci nawyku codziennej gimnastyki porannej;
12) Kontrola każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć stanu sali gimnastycznej, boiska lub innego
terenu, na którym mają być przeprowadzone zajęcia;
13) Zwracanie szczególnej uwagi na stopień przygotowania, wydolność i sprawność fizyczną
uczniów, dobierając dla nich odpowiednie ćwiczenia;
14) Przyuczanie uczniów do prac ratowniczych i porządkowych.
§ 22. Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy oraz formy
opieki nad młodym nauczycielem wychowawcą
1. Zadania nauczyciela wychowawcy:
1) Propaguje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:
a) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
b) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, także między wychowankami a społecznością
szkoły,
c) przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności.
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2) Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami,
3) Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców:

informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,

włącza w programowe i organizacyjne sprawy klasy,

pozyskuje za ich zgodą niezbędne do pracy wychowawczej informacje dotyczące życia
prywatnego i rodzinnego ucznia.
4) Współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu Lubelskim w celu uzyskania
wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
5) Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa
szkolne).
2. Uprawnienia
1) Współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
2) Ma prawo uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy
wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,
3) Ustala oceny zachowania swoich wychowanków,
4) Ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków,
5) Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i kierownictwa szkoły.
3. Nauczyciel wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:
1) Za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
2) Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczoprofilaktycznego klasy i szkoły,
3) Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
4) Za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy,
5) Nauczyciel wychowawca odpowiedzialny jest za prawidłową realizację zarządzenia MEN w
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
3a. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następu-

jących przypadkach:
 na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
 w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.
 Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7dni od złożenia wniosku w tej sprawie.
 Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
4. Formy opieki dyrektora nad młodym nauczycielem wychowawcą:
1) Umożliwia korzystanie z niezbędnych materiałów pomocniczych do realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania oraz zbioru przepisów prawnych określających
prawa i obowiązki nauczycieli,
2) Tworzy możliwości korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych
przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz pomocy właściwego doradcy metodycznego,
3) Systematycznie hospituje zajęcia prowadzone przez nauczyciela rozpoczynającego pracę i
udziela mu fachowego instruktażu pohospitacyjnego,
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4) Może zwolnić nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie od innych obowiązków poza
realizacją obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
5) Przydziela nauczycielowi rozpoczynającemu pracę – nauczyciela opiekuna spośród nauczycieli tej samej specjalności, w przypadku, gdy nie ma takiego nauczyciela sam sprawuje opiekę,
6) Stwarza warunki do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

§ 23. Zespoły nauczycielskie
Nauczyciele szkoły mogą tworzyć następujące zespoły:
1. Zespoły problemowe:
1) Zespół ds. opracowywania rocznego programu rozwoju szkoły,
2) Zespół ds. promocji szkoły w środowisku,
3) Zespół ds. układania planu lekcji,
4) Zespół ds. badania efektów kształcenia,
5) Zespół ds. badania efektów wychowania,
6) Zespół ds. opracowywania WDN.
7) Zespół ds. aktualizacji statutu szkoły.
2. Zespoły przedmiotowe:
1) Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą
utworzyć zespół przedmiotowy.
2) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący
zespołu, na wniosek członków zespołu.
3) Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także
uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów
szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, informacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
3. Zespoły wychowawcze:
1) Zespół wychowania przedszkolnego oddziałów przedszkolnych
2) Zespół nauczycieli uczących w kl. I-III;
3) Zespół nauczycieli uczących w kl. IV- VIII.
4) Zespoły wychowawcze klas.
a) Zadaniem zespołu nauczycieli uczących w klasach IV – VIII, oraz I – III jest opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
b) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy klasy,
którego zadaniem jest w szczególności:
 korelowanie treści programowych przedmiotów, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów;
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porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczowychowawczych i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów;
 uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.
 wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w
cyklu kształcenia;
 sugerowania skierowań uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ustalania indywidualnych programów;
 wnioskowania do wychowawcy klasy w sprawie ustalenia oceny zachowania
uczniów;
 wnioskowania do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych i profilaktycznych.
c) Ustala się, iż w ciągu roku szkolnego winny się odbyć co najmniej trzy spotkania zespołu. Prace zespołu są dokumentowane. Ramowa tematyka tych spotkań to:
 dobór i modyfikacja programów nauczania dla oddziału, ewaluacja zestawu dobranych uprzednio programów, wymagania programowe, harmonogram kontroli i pomiaru osiągnięć uczniów w formach ogólnooddziałowych, obciążenie uczniów pracą
domową, organizacja pozalekcyjnych działań zespołowych (kalendarium oddziału);
 śródroczna ewaluacja osiągnięć uczniów, ewentualne modyfikacje programowe, decyzje opiekuńcze, prognozowanie wyników na koniec roku, uzgodnienia z rodzicami
uczniów;
 ewaluacja rocznych osiągnięć uczniów w dziedzinie nauczania i wychowania, ustalenie priorytetów działania zespołu na kolejny rok szkolny, przyjęcie wniosków
usprawniających pracę szkoły pod adresem organów kierowania szkołą.
d) Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

§ 24. Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.
1. Formy współpracy:
1) Korzystanie z fachowej literatury (np. programy nauczania, opisy terapii) dostępnej w księgozbiorze poradni;
2) Uczestnictwo w szkoleniach zorganizowanych na terenie poradni bądź udział w różnych formach doskonalenia przeprowadzanych przez pracownika poradni na terenie szkoły;
3) Dostarczanie na wniosek rodzica informacji o postępach i zachowaniu uczniów w celu wydania opinii o uczniu bądź orzeczenia;
4) Dostosowywanie metod postępowania i wymagań edukacyjnych wobec uczniów z wydaną
przez poradnię opinią lub orzeczeniem;
5) Wymienianie doświadczeń i uwag w związku z funkcjonowaniem ucznia w środowisku szkolnym;
6) Współpraca szkoły i pracowników poradni (szczególnie logopedów, psychologów i pedagogów) w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno- pedagogicznej i funkcjonowaniu poradni.
2. Zasady współpracy
1) Usprawnienie przepływu informacji (wyników przeprowadzonych badań);
2) Udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez poradnię dotyczących pracy z dziećmi z zaburzeniami.
3. Formy współpracy z doradztwem metodycznym
1) Konsultacje z metodykiem w sprawach związanych z prowadzeniem zajęć;
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2) Uczestnictwo w formach doskonalenia zorganizowanych przez metodyka:
a) konferencje,
b) zajęcia pokazowe,
c) spotkania z wydawcami podręczników, pomocy naukowych itp.
3) Udział metodyka w zajęciach przeprowadzonych przez nauczyciela;
4) Wydanie przez metodyka opinii o pracy nauczyciela po obejrzeniu zajęć, analizie jego dorobku;
5) Pomoc metodyka w realizowaniu planu rozwoju nauczyciela.
4. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami wspomagającymi realizację celów szkoły
1) Szkoła może nawiązać współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami wspomagającymi realizację jej celów wg określonych zasad.
2) Etapy organizowania współpracy:
a) nawiązanie kontaktu z organizacją (stowarzyszeniem),
b) zapoznanie się ze statutem organizacji, co do jego zgodności z prawem i pod kątem wymiany doświadczeń,
c) zawarcie kontraktu określającego wzajemne zobowiązania,
d) opracowanie programu współpracy na rok szkolny,
e) realizowanie harmonogramu współpracy oraz jego aktualizowanie w miarę potrzeb,
f) sprawozdanie z realizacji programu,
g) kontynuowanie współpracy w przypadku zadowolenia i korzyści obu stron (wywiązywanie
się z kontraktu).
3) Formy współpracy z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami:
a) patronowanie imprez szkolnych,
b) sponsorowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
c) kontakt z wybraną organizacją, stowarzyszeniem itp.

zaproszenie na zajęcia,

wyjazd dzieci na spotkanie,

udział w pracach, akcjach organizacji,

udział w konkursach.
§ 24a Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia
2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających
na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym, wynikających w szczególności:
1) Z niepełnosprawności;
2) Z niedostosowania społecznego;
3) Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) Ze szczególnych uzdolnień;
5) Ze specyficznych trudności w uczeniu się;
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Z choroby przewlekłej;
Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
Z niepowodzeń edukacyjnych;
Z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
10) Z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
11) Z zaburzeń zachowania i emocji;
12) Z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych.
4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły organizuje
wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz
specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w
szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
6.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) Rodzicami uczniów;
2) Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
3) Zwanymi dalej „poradniami”;
4) Placówkami doskonalenia nauczycieli;
5) Innymi szkołami i placówkami;
6) Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
7) Dzieci i młodzieży.
7.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) Ucznia;
2) Rodziców ucznia;
3) Dyrektora szkoły;
4) Nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
z uczniem;
5) Pielęgniarki szkolnej;
6) Poradni;
7) Pomocy nauczyciela;
8) Pracownika socjalnego;
9) Asystenta rodziny;
10) Kuratora sądowego;
11) Asystenta nauczyciela;
12) Organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista
informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.
9.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
10.Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą
być przeznaczone na realizację tych form.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
6)
7)
8)
9)
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1) Zajęć rozwijających uzdolnienia:
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;
2) Zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia
efektywności uczenia się;
3) Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
a) dla mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego,
b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;
4) Zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć nie może
przekraczać 5,
b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,
c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym
uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10,
d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 10,
5) Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:
a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,
b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem,
7) Warsztatów;
8) Porad i konsultacji.
12. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów.
13. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści
14. Doradztwo prowadzone jest w następujących formach:
1) Zajęcia z wychowawcą klasy;
2) Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego, pedagoga szkolnego;
3) Udzielanie porad rodzicom przez wychowawców, doradcę zawodowego, pedagoga szkolnego;
4) Warsztatów dla uczniów.
15. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora realizuje następujące zadania z doradztwa zawodowego:
1) Systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) Gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego
poziomu kształcenia;
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3) Prowadzi zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli
zawodowej;
4) Koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę;
5) Współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
doradztwa edukacyjno--zawodowego;
6) Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rozdział VI
Uczniowie szkoły
§ 25. Informacje ogólne
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeśli korzystało z wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w
szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. W przypadku dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek szkolny może być odroczony
do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.
4. W przypadku dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek
szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
§ 26. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły .
1. Do szkoły przyjmuje się uczniów:
1) Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym;
2) Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów spoza obwodu.
2. Przyjęcia spoza obwodu szkoły:
1) Uczeń spoza obwodu szkoły może być przyjęty w przypadku:
a) na wniosek rodzica lub opiekuna,
b) do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w szkole są
wolne miejsca,
2) skreślony
3. Osoby niebędące obywatelami polskimi zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane:
1) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich;
2) Do klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej na podstawie:
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a) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap
edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.
3) Jeżeli na podstawie dokumentów, o których mowa pkt. 2a) nie jest możliwe ustalenie sumy lat
nauki szkolnej cudzoziemca, rodzic lub opiekun cudzoziemca składają pisemne oświadczenie
dotyczące sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca;
4) Dyrektor publicznej szkoły przyjmuje oraz kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub
na odpowiednie półrocze na podstawie dokumentów, o których mowa w ust 3.
§ 27. Obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek:
1) Udziału w zajęciach dydaktycznych i przygotowania się do nich w domu,
2) Chronienia życia i zdrowia własnej jednostki oraz innych,
3) Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
4) Stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
5) Dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
6) Zachowania ciszy na korytarzach po dzwonku na lekcję.
7) Opuszczenia klasy podczas przerw,
8) Zachowania ciszy na korytarzach w czasie zajęć lekcyjnych,
9) Przebywania podczas zajęć lekcyjnych tylko na terenie szkoły,
10) Przestrzegania zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń
teleinformatycznych zgodnie z obowiązującą procedurą"
11) Przebywania podczas lekcji w określonym gabinecie pod opieką nauczyciela; wyjście z niego
może nastąpić w wyjątkowych przypadkach, a fakt ten odnotowany zostaje w zeszycie uwag
wychowawcy klasy,
12) Punktualnego i systematycznego uczęszczania na lekcje,
13) Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
14) Uzupełniania braków wynikających z absencji,
15) Starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli,
16) Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
17) Pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
18) Dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe,
19) Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
20) Przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawienia i niszczenia
majątku szkolnego,
21) Usunięcia dokonanych zniszczeń w wyznaczonym terminie,
22) Noszenia skromnego i czystego ubioru,
23) Ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą,
24) Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
25) Systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia edukacyjne, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i nieopuszczania zajęć bez zgody nauczyciela, który je prowadzi. Za
spełnianie tego obowiązku odpowiadają rodzice.
26) Rodzice mają prawo i obowiązek usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka na zajęciach
lekcyjnych z powodu:
a) choroby
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b)
c)

wyjazdu do lekarza specjalisty,
ważnych wydarzeń rodzinnych i losowych w terminie do 1 tygodnia od powrotu do szkoły,
 nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych trwającą do 3 dni może usprawiedliwić
rodzic, dotyczy również zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.
 dłuższa nieobecność lub zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego powinien uzasadnić lekarz.
 rodzic może podać inne przyczyny nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych, przy
czym mogą one być niewystarczające do usprawiedliwienia tych nieobecności.
27) Wykorzystania w pełni czasu, przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej
wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych,
28) Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły,
współtworzenia jej autorytetu,
29) Godnego, kulturalnego zachowywania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,
30) Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się
zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom rady samorządu
klasowego lub szkolnego. Spory rozstrzyga się według obowiązujących w szkole procedur.
31) Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiania się objawom brutalności i wulgarności,
c) szanowania wolności i przekonań innych ludzi,
d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
e) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzanych
w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
f) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,
g) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, uczeń nie pali tytoniu,
nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i
schludny,
h) troszczenia się o mienie szkoły i utrzymanie porządku w szkole i wokół szkoły.
32) Ucznia obowiązuje zakaz posiadania, używania i rozprowadzania używek, środków odurzających i innych substancji niebezpiecznych.
33) Na terenie szkoły uczeń ma obowiązek noszenia jednolitego stroju według wzoru określonego
przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą rodziców i opisanego w protokole ze spotkania Rady Rodziców.
2. Sposoby zbierania informacji na temat znajomości praw i obowiązków przez uczniów
1) Ankiety,
2) Wywiad,
3) Zajęcia na godzinach wychowawczych.
§ 28. Prawa ucznia
1. Prawo do równego traktowania
1) Uczeń ma prawo być jednakowo traktowany i oceniany bez względu na wygląd, status materialny;
2) Uczeń ma prawo być jednakowo traktowany w sytuacji konfliktu, powinien mieć możliwość
dowiedzenia swoich racji.
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2. Prawo do nauki
1) Uczeń ma prawo do pobierania bezpłatnej, dogłębnej i rzetelnej nauki;
2) Uczeń ma prawo do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
3) Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
4) Uczeń ma prawo do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
5) Uczeń ma prawo do indywidualnej nauki;
6) Uczeń ma prawo do pomocy w nauce;
7) Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
8) Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;
9) Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów.
3. Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania
1) Uczeń ma prawo do uczęszczania na lekcje religii i etyki.
2) Uczeń ma prawo do uzewnętrzniania (lub nieujawniania) przekonań religijnych lub
światopoglądowych.
3) Uczeń ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu.
4. Prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów i swobodnej wypowiedzi.
1) Uczeń ma prawo do jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak
uwłaczać niczyjej godności osobistej.
5. Prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń
1) Uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.
2) Wszyscy uczniowie szkoły mają prawo współtworzyć samorząd uczniowski.
3) Uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych.
6. Prawo do prywatności.
1) Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.
2) Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego i rodzinnego znane wychowawcy czy innym
pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechnione.
3) Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji.
4) Uczeń ma prawo do wyrażania opinii przez samorząd uczniowski.
5) Uczeń ma prawo do wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw
ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu.
6) Uczeń ma prawo do wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie (np. w
sytuacji konfliktowej).
7) Uczeń ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.
7. Prawo do informacji.
1) Uczeń ma prawo do informacji o przysługujących prawach i procedurach , jakie im przysługują w przypadku ich naruszenia .
2) Uczeń ma prawo do otrzymania jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontrolowania.
3) Uczeń ma prawo do informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania oraz kryteriów
ocen z przedmiotów i zachowania.
4) Uczeń ma prawo do posiadania pełnej wiedzy o przepisach ogólnych wewnątrzszkolnych
normujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
5) Uczeń ma prawo do zaznajomienia się ze szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
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6) Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny bieżącej oraz informacji okresowej i rocznej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w określonym terminie.
8. Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej.
1) Uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej.
2) Uczeń ma prawo mieć zapewnione poszanowanie godności własnej, dyskrecję w sprawach
osobistych, rodzinnych i koleżeńskich oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.
3) Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności i takich warunków pobytu, które gwarantują ochronę przed wszelkimi formami przemocy.
4) Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
5) Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.
9. Prawo do ochrony zdrowia
1) Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki.
2) Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów powinien uwzględniać
równomierne rozłożenie zajęć w tygodniu, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w
kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
3) W klasie powinna być odpowiednia temperatura (minimalna to + 18˚C).
§ 29. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
1. Sposób zgłaszania skarg:
1) Uczeń ma prawo do zgłaszania skargi w formie ustnej lub pisemnej o naruszeniu jego praw do
wychowawcy (lub dyrektora, jeśli wychowawca jest stroną w konflikcie). Skarga pisemna
powinna być podpisana.
2. Rozpatrywanie skarg:
1) Rozpatrywanie skarg odbywa się według obowiązujących w szkole procedur rozstrzygania
sporów.
§ 30. Rodzaje nagród i kar
1. Nagrody:
1) Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną,
b) wzorową postawę,
c) wybitne osiągnięcia.
2) Rodzaje nagród :
a) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
b) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły,
c) list gratulacyjny wychowawcy lub dyrektora do rodziców,
d) dyplom ucznia od dyrektora,
e) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora,
f) przyznanie bezpłatnej wycieczki sfinansowanej przez Radę Rodziców, za jej zgodą,
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g) przyznanie promocji z wyróżnieniem,
1) Szczególnie wyróżniający się uczniowie klas IV-VIII otrzymują nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznane przez jednostki administracji oświatowej oraz instytucje i organizacje.
2) Uczeń klas IV-VIII otrzymuje promocję ( kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w
wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4, 75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3) Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym pionowym paskiem i nadrukiem ,,z wyróżnieniem”.
4) Uczeń otrzymuje nagrodę jeśli:
a) w klasie I-III uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji bardzo dobre wyniki w nauce oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
b) w klasach IV-VIII uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocenę wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4.8 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
c) uczeń może być również nagradzany za:
 pracę społeczną (praca w Samorządzie Uczniowskim, gazecie szkolnej itp.),
 wzorową postawę,
 wybitne osiągnięcia,
 dzielność i odwagę.
5) Decyzję o nagrodzeniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
6) Fundusz na nagrody uczniów wypracowuje Rada Rodziców.
7) Wychowawcy mają obowiązek zapoznania rodziców i uczniów z regulaminem przyznawania
wyróżnień i nagród uczniom.
1a. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za
pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu
1b. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz
prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy.
1c. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie
1d. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej
1e. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.
2. Kary
1) Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie założeń Szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego.
2) Rodzaje kar:
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) pozbawianie funkcji pełnionych w klasie,
c) pozbawianie funkcji pełnionych na forum szkoły,
d) upomnienie lub nagana dyrektora,
e) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
f) obniżenie oceny zachowania – do nieodpowiedniej,
g) wezwanie rodziców,
h) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole (jeśli jest taka możliwość) w
przypadku powtarzających się :
 kradzieży,
 wyłudzeń pieniędzy,
 agresji słownej i przemocy psychicznej stosowanej wobec kolegów,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

 wywołania długotrwałego konfliktu z uczniami ze swojej klasy,
i) dyrektor może również wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły, jeżeli mimo wcześniejszego przeniesienia ucznia do innej klasy negatywne sposoby zachowania wymienione w pkt. h. nasilają się lub uczeń wszedł w konflikt z
prawem, a zaradcze działanie wychowawcze nie odnoszą pozytywnych skutków,
j) w skrajnych przypadkach, gdy w/w kary nie przynoszą oczekiwanej poprawy zachowania,
kierowanie spraw do Sądu dla Nieletnich
Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
O nałożonej karze wymienionej w punkcie 2 pkt d-j informuje pisemnie rodziców wychowawca klasy.
Od kar wymienionych w punkcie 2 pkt. d-j przysługuje pisemne odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji.
Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu
14 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu
(6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą
Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki
wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni
się do osiągnięcia celu wychowawczego.
Rozdział VII
§ 31. Ocenianie wewnątrzszkolne

1. Założenia oceniania wewnątrzszkolnego:
1) Ocenianie wewnątrzszkolne Szkoły Podstawowej w Chruślinie, oparte na Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
2) Założeniem oceniania wewnątrzszkolnego jest zbieranie informacji o uczniach, ich rozwoju,
postępach i potrzebach. Ocenianie to nie jest tylko gromadzenie ocen. Służy kontynuowaniu
nauczania, wskazuje potrzeby indywidualne uczniów oraz klasy, wspiera szkolną karierę ucznia,
motywuje do nauki. Ma wpływ na planowanie kolejnych etapów procesu nauczania, na dobór
efektywniejszych metod pracy z daną klasą czy uczniem. Wpływa też na budzenie w uczniach
odpowiedzialności za sposób uczenia się. Jest informacją dla ucznia, rodzica i nauczyciela o
poziomie osiągnięć dziecka;
3) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania w przypadku
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wymagań określonych w postawie programowej kształcenia
ogólnego a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocenia się również aktywność ucznia
na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć
3a) Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia;
4) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu i postępów
w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do postępów w nauce i zachowaniu
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d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
f) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
2. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego:
1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
2) Ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) Ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) Przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych;
5) Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali;
6) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych)
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o
postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
8) Ogólne zasady informowania o sposobie oceniania i klasyfikowania:
a) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
b) uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
c) nauczyciel uzasadnia ustaloną przez siebie każdą ocenę w sposób słowny,
d) rodzice informowani są pisemnie o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 4 razy w roku szkolnym.
e) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących im ocenach
niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku. Wychowawca klasy, w tym samym
terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje w dzienniku.
f) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia o
przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych, nauczyciel dokonuje wpisu ocen w
dzienniczku lub zeszycie przedmiotowym.
g) po zakończeniu I półrocza nauki w lutym dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do
publicznej wiadomości uczniów na apelu porządkowym, a rodzicom - na wywiadówce.
h) rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują na zakończenie roku szkolnego list gratulacyjny, uczniowie zaś list pochwalny
9) Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
a) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
b) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;
c) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć
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3. Wymagania edukacyjne:
1) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują i gromadzą w teczkach przedmiotowych
wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne na początku roku
szkolnego w terminie do dnia rozpoczęcia zajęć w formie pisemnej;
2) O wymaganiach na poszczególne oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanych programów nauczania nauczyciele – w porozumieniu z
wychowawcą informują uczniów na początku roku szkolnego. Informacja ta, opracowana w
formie ustnej, zostaje podana rodzicom i uczniom we wrześniu oraz na indywidualną prośbę w
wersji pisemnej;
3) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia;
3a) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
4) Nauczyciele na podstawie opinii poradni p. p. lub innej poradni specjalistycznej dostosowują
wymagania edukacyjne stosownie do wskazań w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym poprzez
indywidualizację pracy z uczniem na lekcji i dostosowanie zadań domowych;
5) Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego
przez nauczycieli i specjalistów;
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
6) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.

4. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie:
1) Skala ocen- cyfrowa, od oceny 1 do 6 (bez plusów i minusów) dotyczy kontroli bieżącej w klasach
I – III oraz kontroli bieżącej, śródrocznej i rocznej w klasach IV-VIII:
Nazwa

Skrót

Wartość liczbowa

niedostateczny

ndst

1
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dopuszczający

dop

2

dostateczny

dst

3

dobry

db

4

bardzo dobry

bdb

5

celujący

cel

6

1a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu
się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej
uczyć,
1b) Stopnie: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający są ocenami pozytywnymi
natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna.
2) Ogólne wymagania i kryteria stopni:
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który :
 osiągnął wykraczający ponad program nauczania poziom wymagań,
 twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych,
 uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach
sportowych,
 systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe, lecz również nadobowiązkowe zadania domowe,
 aktywnie pogłębia wiedzę we własnym zakresie i rozwija swoje uzdolnienia,
 wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku ) stosunek do określonych zagadnień,
 potrafi udowadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji,
 systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
 przejawia szczególnie wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych;
b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
 osiągnął dopełniający poziom wymagań,
 objęte programem nauczania treści kształcenia potrafi wykorzystywać w sytuacjach problemowych,
 bierze udział w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
 sprawnie posługuje się wiadomościami zdobytymi w szkole, posiada umiejętność uogólniania, wykazuje samodzielność i otwartość myślenia,
 wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów i potrafi ją wyrazić w formie pisemnej i ustnej,
 korzysta z literatury podstawowej i uzupełniającej wskazanej przez nauczyciela,
 systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,
 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
 przejawia wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.
c) stopień dobry otrzymuje uczeń który :
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 osiągnął rozszerzający poziom wymagań (zna treści kształcenia wychodzące ponad podstawę programową ),
 zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie z sytuacją problemową,
 poprawnie stosuje wiadomości zdobyte w szkole, choć może mieć problemy z systematycznością w przyswajaniu wiedzy i mogą u niego występować dysproporcje w zakresie
możliwości werbalizacji wiedzy w zróżnicowanych formach (mowa, pismo, forma graficzna ),
 korzysta z literatury podstawowej wskazanej przez nauczyciela,
 systematycznie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,
 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :
 osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane w podstawie programowej,
 stara się systematycznie wykonywać zadania domowe, a w razie zaniedbań uzupełnia zaległe prace,
 ma kłopoty z werbalizacją wiedzy, nie popełnia jednak poważnych błędów merytorycznych,
 potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł wiedzy (np. podręcznika czy lektury),
 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, a zadania nietypowe wykonuje przy
pomocy nauczyciela,
 stara się systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :
 osiągnął konieczny do dalszej nauki (rozwoju ) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie
najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych, często z pomocą nauczyciela,
 nie wykonuje zadań domowych, jednak na polecenie nauczyciela podejmuje próbę uzupełnienia zaległych prac,
 ma poważne kłopoty z samodzielną werbalizacją wiedzy,
 posiada zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :
 nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój,
 nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
 nie wykonuje zadań domowych ani na polecenie nauczyciela nie podejmuje prób uzupełnienia zaległych prac,
 nie korzysta z proponowanej pomocy nauczyciela,
 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń;
3) W obrębie poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązują kryteria szczegółowe opracowane przez
nauczyciela uczącego wynikające ze specyfiki danych zajęć oraz podstawy programowej lecz spójne z podstawowymi kryteriami oceniania.
W bieżącej ocenie stosuje się tę samą skalę oraz kryteria, co w ocenie śródrocznej i rocznej
4) Obserwacja bieżąca:
a) karty oceny pracy ucznia w klasach IV-VIII w dziennikach lekcyjnych oraz w miarę potrzeb
inne dokumenty służące diagnozowaniu rozwoju ucznia,
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b) karty analizy sprawdzianów, jeden raz w okresie z dokładną analizą i wnioskami do pracy,
c) karty obserwacji osiągnięć uczniów w klasach I- III w dziennikach lekcyjnych;
5) Klasyfikacja śródroczna i roczna:
a) Obowiązuje skala cyfrowa od 1 do 6. W klasach I- III obowiązuje ocena opisowa.
6) Bieżąca ocena osiągnięć uczniów w klasach I-III zawarta jest w kartach obserwacyjnych w postaci
ocen cząstkowych, w skali od 1 do 6, w dzienniku lekcyjnym. W starszych klasach bieżąca ocena
zawarta jest w skali od 1 do 6 w karcie oceny w dzienniku lekcyjnym.
7) Sposoby obserwacji i sprawdzania osiągnięć:
a) prace klasowe na zakończenie działu lub po opracowaniu pewnej części materiału nauczania w
różnych formach (testy wielostopniowe, testy wyboru, wypracowania klasowe i inne).
Częstotliwość określa wewnątrzszkolne ocenianie § 31, ust. 16 jednak nie może być ona
większa niż 2 w ciągu tygodnia w danej klasie,
i) kartkówki (20 min) w trakcie realizacji działu lub po – nie częściej niż 1 dziennie w danej klasie
z wyjątkiem dni, w których zaplanowane są prace klasowe,
j) prace domowe:
 w klasach IV-VIII oceniane 2 razy w okresie (z wyłączeniem języka polskiego i języków
obcych nowożytnych),
 w klasach I-III oceniane na bieżąco,
 z języka polskiego i języków obcych nowożytnych określa wewnątrzszkolne ocenianie §
31, ust. 16
8) Wypowiedzi ustne:
a) częstotliwość wynika z wewnątrzszkolnego oceniania § 31, ust. 16, ale stosownie do tygodniowego wymiaru godzin (nie mniej niż 2 oceny),
b) ocena wg norm (poziomów) i wymagań danego przedmiotu opisanych w wewnątrzszkolnym
ocenianiu § 31, ust. 16
9) Inne (zeszyt, aktywność)
a) zeszyt sprawdzany:
 z języka polskiego – 2 razy w okresie,
 z pozostałych przedmiotów – raz w okresie,
 w klasach I – III zeszyt sprawdzany jest na bieżąco.
Sposób ustalenia oceny za zeszyt w klasach IV-VIII – przewidywane są dwie oceny: jedna za treść i
poprawność zapisu, druga za estetykę.
a) Aktywność ucznia w klasach IV-VIII odnotowywana będzie w karcie oceny za pomocą
plusów. Jednostka oceny aktywności w postaci cyfrowej odnotowana będzie w dzienniku
na koniec okresu.
b) pilność w klasach IV-VIII - wg ustaleń wewnątrzszkolnego oceniania. Uczeń może otrzymać ocenę pozytywną za stosunek do lekcji, wkład pracy. Za braki zeszytu, pracy domowej lub nieprzygotowanie się do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
10)Kryterium ocen cyfrowych
a) Kryteria oceny prac pisemnych:
%pełnej wypowiedzi

Ocena

0 – 33

1

34 – 50

2

51 – 71

3
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72 – 92

4

93 – 100

5
6
(za dodatkowe

ponad 100

zadania)

b) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych muzyki, plastyki –
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku zajęć wychowania fizycznego
także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Uczeń taki jest
oceniany w szczególności:
- za rzeczywistą, systematyczną pracę i postępy w zdobywaniu wiedzy,
- zgodnie z realizowanym przez niego programem (np. program szkoły specjalnej)
- za pomocą zmodyfikowanych testów, sprawdzianów, dostosowanych zadań, poleceń, prac
domowych czy dodatkowych.
11) Uczniowie którzy mają orzeczenie ppp o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym i znacznym oceniani powinni być za wypowiedzi ustne, prace domowe oraz
systematyczną bieżącą pracę, bez pisania testów sprawdzających;
12) Uczniowie realizujący program szkoły specjalnej są oceniani w sześciostopniowej skali ocen
a) nauczyciel, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej, powinien dostosować, (stosownie do wskazań) wymagania
edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym.
b) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z
wychowania fizycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza.
c) oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
13) Kryteria oceny opisowej:
a) osiągnięcia uczniów objętych nauczaniem zintegrowanym (I etap edukacji) wyrażone będą
oceną opisową,
b) ocena opisowa wydawana będzie 2 razy w roku szkolnym, będą to:
 śródroczna ocena opisowa,
 roczna ocena opisowa.
c) śródroczna i roczna ocena opisowa jest wynikiem obserwowania rozwoju ucznia, informowania
go o postępach i stałej współpracy z domem rodzinnym.
d) bieżącemu rejestrowaniu wyników obserwacji służą karty obserwacji osiągnięć ucznia w
dziennikach lekcyjnych. Skonstruowane są one w ten sposób, by można było obserwować
przede wszystkim elementarne umiejętności, takie jak:
- czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, rachowanie, orientację w przestrzeni, umiejętności
praktyczne, rozwiązywanie zadań tekstowych.
e) w kartach szkolnych osiągnięć ucznia obserwowana jest również:
 orientacja w środowisku społeczno – przyrodniczym,
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 działalność artystyczna,
 sprawność motoryczno – ruchowa.
14) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez
ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne
ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;
15) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi:
a) Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia,
b) uchylony
c) Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
16)Uwagi:
a) prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy z
całą klasą, powinien to uczynić po powrocie do szkoły:
- w pierwszym dniu, jeżeli jego nieobecność była 1-2 dniowa,
- w terminie do 2 tygodni, jeżeli jego nieobecność trwała dłużej niż 2 dni i spowodowana
była chorobą lub poważnym wypadkiem losowym,
b) uczeń w kl IV-VIII ma prawo przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w
terminie do 2 tygodni od rozdania prac,
c) prace klasowe i kartkówki (20 minut) należy wpisywać ołówkiem do dziennika 1 tydzień przed
realizacją,
d) braki zeszytu, pracy domowej lub materiałów potrzebnych do lekcji w klasach I-III
odnotowywane są w formie minusów w karcie obserwacji. Uczeń może otrzymać trzy minusy
w okresie bez ponoszenia konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej. Każdy następny brak
będzie odnotowany oceną niedostateczną i uwzględniany w ocenie opisowej – śródrocznej i
rocznej. Oceny w rubryce „braki” wpływają na ocenę opisową śródroczną i roczną.
e) w klasach IV-VIII braki zeszytu, prac domowych oraz przygotowywania do odpowiedzi
ustnych będą odnotowane w rubryce pilność w dzienniku znakiem minus – jeden brak. Uczeń
może otrzymać trzy minusy w okresie bez ponoszenia konsekwencji w postaci oceny
niedostatecznej. Każdy następny brak będzie odnotowany oceną niedostateczną. Braki te
powinny być zgłoszone przez ucznia na początku lekcji. Uczeń ma obowiązek uzupełnić
notatki i prace domowe z lekcji, na których był nieobecny,
f) uczeń może przygotować z własnej inicjatywy zadania dodatkowe. Rodzaje prac dodatkowych
określa wewnątrzszkolne ocenianie,
g) ocenę śródroczną w klasach IV-VIII określa się na podstawie ocen bieżących, ilości
przygotowywanych dodatkowych prac, aktywności i pilności,
h) ocena roczna w klasach IV-VIII powinna być ustalona na podstawie średniej ocen uzyskanych
w ciągu I i II półrocza
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i) średnią śródroczną i roczną ocen ucznia jest średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny z religii lub etyki i zajęć dodatkowych
prowadzonych dla całej klasy,
j) klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na przełomie stycznia
i lutego,
k) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne,
l) przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele
są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), w terminie
dwóch tygodni, o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, a miesiąc przed
klasyfikacją w przypadku ocen niedostatecznych. Informację pisemną przekazuje się rodzicom
za potwierdzeniem jej przyjęcia. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że
poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie mu nauki w
klasie programowo wyższej, wychowawca w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, w
których uczeń ma braki, zorganizuje taką formę pomocy uczniowi, która stworzy szansę
uzupełnienia braków przy współpracy domu rodzinnego oraz ucznia (pomoc pedagoga,
konsultacje indywidualne, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska),
m) Prace klasowe oraz kartkówki udostępniane są rodzicom poprzez przekazanie pracy do domu z
prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. Prace klasowe z języka polskiego i
matematyki są przechowywane przez 1 rok, kartkówki przez 1 półrocze,
n) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”)
o) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauczania drugiego języka obcego nowożytnego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia,
p) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.,
q) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole
podstawowej oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z
danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który
został laureatem olimpiady lub konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad
wojewódzkim po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z tych
zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną ocenę
klasyfikacyjną.
5. Ocenianie zachowania uczniów:
1) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;
2) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,
c) dbałość o honor i tradycję szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
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g) okazywanie szacunku innym osobom;
3) W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi uwzględniającymi:
a) stosunek do obowiązków szkolnych,
b) kulturę osobistą,
c) relacje z rówieśnikami,
d) aktywność społeczną,
e) bezpieczeństwo,
f) rozwój emocjonalny i społeczny.
6. Zasady oceniania zachowania uczniów:
1) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
3) O przewidywanej ocenie informuje uczniów wychowawca na miesiąc przed śródrocznym i
rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
4) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na :
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
5) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali :

Ocena (słownie)

skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

z zastrzeżeniem punktu7.
6) W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi uwzględniającymi:
a) stosunek do obowiązków szkolnych,
b) kulturę osobistą,
c) relacje z rówieśnikami,
d) aktywność społeczną,
e) bezpieczeństwo,
f) rozwój emocjonalny i społeczny.
7) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
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zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej/niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej/niepublicznej poradni specjalistycznej.
8) Kryteria ocen zachowania zatwierdza rada pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców. Roczne oceny zachowania należy wpisywać pełnymi nazwami.
9) Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 11.
10) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni robocze
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
11) W przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
12) O terminie powołania komisji decyduje dyrektor szkoły.
13) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora– jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
14) Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
15) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
15a) Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji
zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
16) Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen, zawierający:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
e) imię i nazwisko ucznia
17) uchylony
18)Uczeń nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów nie otrzymuje oceny z zachowania i nie
otrzymuje świadectwa ukończenia klasy lub szkoły.
19)Kryteria oceniania zachowania uczniów.
tab
Ocena
Kryteria

wzorowa
wz

1. Wywiązywanie  Wkład
się z obowiązków pracy i zaanucznia:
gażowanie
ucznia
są
bardzo duże i

bardzo
bra
bdb

do- dobra
db

 Wkład
pracy i zaangażowanie ucznia
są
duże,

 Wkład pracy i
zaangażowanie
ucznia są widoczne

poprawna
pop

nieodpowiednia
ndp

naganna
ng

 Wkład
pracy i zaangażowanie
ucznia
są
umiarkowane

 Wkład
 Wkład pracy i
pracy i zaan- zaangażowanie
gażowanie
ucznia są żadne
ucznia
są
niewielkie
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wyraźnie
łatwe
do
widoczne dla zauważenia
wszystkich
 uczeń
bierze udział
w zajęciach
szkolnych kół
zainteresowań lub dodatkowo
rozwija swe
zdolności
(zainteresowania) poza
szkołą,
uczestniczy
w szkolnych
zawodach,
konkursach
lub olimpiadach i odnosi
sukcesy
3. Sumienność,
 uczeń
poczucie odpowie- inicjuje dodzialności:
datkowe
działania,
wywiązując
się z nich
wzorowo

 uczeń
bierze udział
w zajęciach
szkolnych
kół zainteresowań lub
dodatkowo
rozwija swe
zdolności
(zainteresowania) poza
szkołą,
uczestniczy
w
szkolnych, zawodach, konkursach lub
olimpiadach

 uczeń w szkole
lub
poza
nią
uczestniczy
w
zajęciach rozwijających zdolności i
zainteresowania

 uczeń
czasem deklaruje własne zainteresowania ale
nie zawsze je
rozwija

 uczeń
raczej
nie
przejawia
własnych
zainteresowań

 uczeń
nie
przejawia własnych zainteresowań, nie rozwija
swych
uzdolnień

 uczeń
chętnie
i
dobrowolnie
podejmuje
się dodatkowych
obowiązków
i wywiązuje
się z nich,
dotrzymuje
ustalonych
terminów

 uczeń bez problemów wywiązuje się z obowiązków
powierzonych mu w szkole,
zazwyczaj
dotrzymuje terminów

 uczeń
wywiązuje
się obowiązków

 uczeń
niechętnie
wykonuje
powierzone
mu w szkole
obowiązki,
czasem się z
nich wywiązuje,
dość
często przekracza wyznaczone
terminy

 uczeń
czuje
się
mocno związany ze społecznością
szkolną
i
klasową,

 · uczeń
czuję
się
związany ze
społecznością szkolną
i klasową,
czemu daje

 uczeń reaguje
na przejawy zachowań aspołecznych, sam ich nie
podejmuje,
nie
przejawia lojalności wobec osób

 uczeń w
miarę
własnych możliwości
reaguje
na
przejawy
cudzych za-

 · uczeń
czasami zachowuje się
aspołecznie,
naraża
innych
uczniów
i

 uczeń
nie
przyjmuje i nie
wykonuje wielu
obowiązków
szkolnych,
nie
przejmuje
się
terminami, zakłóca przebieg
próbnego
lub
końcowego
sprawdzianu lub
pracuje niesamodzielnie, czego
konsekwencją
jest przerwanie i
powtórzenie
sprawdzianu
 zachowania
aspołeczne
ucznia są częste i
miewają poważny
wymiar,
szkodzą innym
uczniom i szkole,

2. Dbałość o rozwój
własnych
uzdolnień i zainteresowań:

4. Zaangażowanie
społeczne i lojalność ucznia wobec
całej społeczności
szkolnej:
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czemu daje
wyraz
w
swych inicjatywach
i
zaangażowaniu w działania służące
dobru własnemu i innych,
jest
uczciwy
i
lojalny
w
sytuacjach
trudnych dla
siebie i innych, potrafi
się przyznać
do błędu

wyraz
w
swych inicjatywach i
zaangażowaniu
w
działania
służące dobru własnemu i innych,
jest uczciwy
i lojalny w
sytuacjach
trudnych dla
siebie i innych

szkodzących innym lub mieniu
szkolnemu,
pomaga innym

chowań aspołecznych,
wykazuje w
miarę możliwości zaangażowanie w
działania na
rzecz wspólnego dobra,
sam nie podejmuje działań aspołecznych

szkołę
na
niewielkie
straty, bywa
nielojalny
wobec społeczności
szkolnej lub
klasowej

szargając
jej
opinię w oczach
społeczności
lokalnej

 uczeń
szanuje innych, jest dla
nich uprzejmy i życzliwy,
ceni
prawdę
i
uczciwość w
stosunkach
między
ludźmi , dba
o
kulturę
słowa

 uczeń
szanuje
innych, jest
dla
nich
uprzejmy i
życzliwy,
ceni prawdę
i uczciwość
w
stosunkach między
ludźmi ,dba
o
kulturę
słowa

 uczeń zwykle
jest taktowny, jest
uczciwy i umie
przeprosić, choć
nie spieszy się z
przejawami życzliwości dla innych
,dba o kulturę
słowa

 zachowania
ucznia
najczęściej
nie wyróżniają się ani też
nie
mają
charakteru
nieżyczliwych i nieuprzejmych,
jest
raczej
uczciwy

 uczeń
nie
szanuje innych,
często nie panuje
nad negatywnymi
emocjami,
bywa agresywny,
używa słów wulgarnych, potrafi
oszukiwać
innych

6. Dbałość ucznia o  uczeń dba
własny wygląd i o swój wyhigienę osobistą:
gląd,
jest
schludny,
ubiera
się
stosownie do
sytuacji,
zmienia
obuwie
wchodząc do
szkoły – dba
o
czystość

 uczeń
dba o swój
wygląd, jest
schludny,
ubiera
się
stosownie
do sytuacji,
zmienia
obuwie,
wchodząc
do szkoły –
dba o czy-

 uczeń dba o
swój wygląd, jest
schludny, ubiera
się stosownie do
sytuacji, zmienia
obuwie, wchodząc
do szkoły – dba o
czystość pomieszczeń i swoją higienę

 uczeń dba
o swój wygląd i ogólną
czystość,
czasem zapomina
o
zmianie
obuwia
w
szkole,

 uczniowi
zdarzają się
zachowania
nieuprzejme
wobec
innych, miewa
kłopoty
z
przeproszeniem za niegrzeczność,
czasem używa
słów
wulgarnych,
zdarza
mu
się
drobne
kłamstwo
 uczeń
czasem bywa
ubrany niestosownie do
okoliczności
lub na zajęciach poza
szkołą, np. w
teatrze),
miewa kłopoty
ze
zmianą obu-

5. Takt,
kultura,
dbałość o czystość
języka ojczystego i
uczciwość ucznia w
stosunku do innych:

 wygląd
ucznia
bywa
niechlujny, wywołuje negatywne uwagi niestosownością stroju,
uczniowi zdarza
się brak higieny,
często nie zmienia obuwia
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7. Przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa własnego i
innych:

8. Podatność
uzależnienia:

na

9. Udział w zaję-

pomieszczeń stość
poi swoją hi- mieszczeń i
gienę
swoją higienę
 uczeń
 uczeń
nigdy
nie nigdy
nie
naraża siebie naraża sielub
kogoś bie lub koinnego
na goś innego
niebezpiena niebezczeństwo lub pieczeństwo
przez
swe lub
przez
zaniedbanie swe zanieczy też nie- dbanie czy
uzasadniony też nieuzabrak
wy- sadniony
obraźni, stara brak
wysię przewi- obraźni,
dywać zagro- stara
się
żenia , prze- przewidystrzega we- wać zagrownątrzszkol- żenia, przenych
norm strzega weprawnych
wnątrzszkol
zawartych
nych norm
min. w statu- prawnych
cie
zawartych
min. w statucie
 Uczeń nie  Uczeń
tylko sam nie nie
tylko
używa środ- sam
nie
ków odurza- używa środjących (niko- ków odurzatyny, alkoho- jących (nilu, narkoty- kotyny,
ków), ale też alkoholu,
próbuje prze- narkotyciwdziałać
ków), ale też
wpadaniu
próbuje
innych
przeciwuczniów w działać
uzależnienia i wpadaniu
wspiera ich w innych
zachowaniu uczniów w
abstynencji
uzależnienia
 uczeń nie  uczeń

wia w szkole

 uczeń celowo
nie naraża siebie
lub innych na
niebezpieczeństwo, przestrzega
wewnątrzszkolnych norm prawnych zawartych
min. w statucie

 uczeń
celowo nie
naraża siebie
i innych na
niebezpieczeństwo, ale
nie
zwraca
uwagi
na
możliwe
zagrożenia i
nie stara się
ich przewidywać , mimowolnie
zdarza mu się
nie przestrzegać
wewnątrzszkolnych
norm
prawnych
zawartych
min. w statucie

 uczniowi
zdarza
się
zachować w
sposób narażający jego
samego lub
inną osobę
na niewielkie
zagrożenie,
ale reaguje
na zwracane
mu z tego
powodu
uwagi , łamie
wewnątrzszkolne
normy
prawne zawarte w statucie

 uczniowi
zdarza się prowokowanie sytuacji niebezpiecznych
własnym
zachowaniem,
nie przejmuje się
stwarzanym
przez siebie zagrożeniem, nie
słucha ostrzeżeń
i
zakazów,
umyślnie powoduje uszczerbek
na zdrowiu kolegów (bójki, pobicia), nagminnie
łamie
wewnątrzszkolne
normy prawne
zawarte w statucie

 Uczeń
nie
używa środków
odurzających
(nikotyny, alkoholu, narkotyków),
ale nie przeciwdziała uzależnianiu się innych

 Uczniowi
zdarzyło się
raz palenie
tytoniu, ale
dostrzegł
związane z
tym zagrożenie i deklaruje gotowość
zachowania
abstynencji.
Nie pije alkoholu i nie
zażywa narkotyków

 Uczeń
sporadycznie
pali papierosy.
Miał
jednorazowy
kontakt
z
alkoholem
lub narkotykami

 Uczeń
pali
nałogowo papierosy. Ma częsty
kontakt z alkoholem czy narkotykami. Nie podejmuje leczenia

 uczeń

ma  uczeń ma  uczeń

 uczeń
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ciach szkolnych:

ma nieobecności
nieusprawiedliwionych

może mieć
najwyżej 1
godz. nieusprawiedliwioną,
dopuszcza
się 5 spóźnień

najwyżej, 5 godzin nieusprawiedliwionych i
5
spóźnień

najwyżej 10
godzin nieusprawiedliwionych

najwyżej 20
godzin nieusprawiedliwionych

więcej niż 20
godzin
nieusprawiedliwionych

7. Warunki i tryb podwyższania ocen z zachowania:
Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny zachowania.
Uczeń, który w roku szkolnym popełnił co najmniej 3 z niżej wymienionych wykroczeń:
otrzymał naganę wychowawcy lub naganę dyrektora szkoły, stosował przemoc fizyczną i
psychiczna, wagarował bądź uciekał z zajęć, używał wulgaryzmów, stosował środki szkodliwe dla zdrowia, wyłudzał pieniądze, fałszował podpisy, kradł traci możliwość podwyższenia oceny.
3) Warunkiem uzyskania możliwości poprawienia oceny jest nienaganne zachowanie ucznia
przez miesiąc poprzedzający klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.
4) Uczeń, który chciałby uzyskać wyższą ocenę zachowania, zgłasza ten fakt do wychowawcy
w terminie do 2 dni od otrzymania propozycji oceny zachowania.
5) Wychowawca wspólnie z uczniem ustala sposób i warunki poprawy oceny zachowania
(spisanie kontraktu).
6) Po upływie terminu wyznaczonego w kontrakcie i realizacji zadań w nim zawartych wychowawca podsumowuje pisemnie pracę ucznia i decyduje o ocenie zachowania.
7) W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
8) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością
umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
9) Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu
egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
10) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
11) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
12) W szczególnych przypadkach stwarzania warunków, które zagrażają życiu i zdrowiu
uczniów oraz pracowników szkoły uczeń może otrzymać ocenę naganną niezależnie od
liczby uzyskanych w okresie punktów;
13) Sposoby informowania rodziców o postępach i zachowaniu uczniów. Rodzice (prawni
opiekunowie) o postępach swoich dzieci będą informowani w czasie:
a) zebrań klasowych (ustalonych według potrzeb klasy i szkoły),
b) b)spotkań indywidualnych (według harmonogramu konsultacji nauczyciela, zgodnie z
potrzebami rodzica, nauczyciela i ucznia).
14)Podczas zebrań rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują wykaz aktualnych ocen
(cząstkowych, opisowych) wraz z informacją ustną o stanie wiedzy. W przypadku
niezadowalających wyników nauczania i zachowania nauczyciel powinien przeprowadzić
indywidualne rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami).
15)Podczas spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) udostępniana jest dokumentacja
osiągnięć uczniów zarejestrowana w:
1)
2)
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a)dziennikach lekcyjnych,
b) kartach obserwacji.
Dostępne są również:
a) prace klasowe,
b) testy,
c) wypracowania,
d) kroniki,
e) dyplomy,
f) wytwory prac artystycznych, itp.
8. Egzamin klasyfikacyjny.
1) Egzamin klasyfikacyjny:
a) uczeń może nie być klasyfikowany 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,
b) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
c) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Informacja pisemna o nieklasyfikowaniu ucznia z danego przedmiotu (przedmiotów) powinna być przekazana uczniowi i jego rodzicom na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Egzamin ustala się na pisemny wniosek ucznia i
jego rodziców, zgłoszony do dyrektora szkoły w terminie na 1 tydzień przed zakończeniem
okresu.
d) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności i jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgoda taka, wyrażona przez RP uwarunkowana jest możliwością nadrobienia przez
ucznia zaległości w stosunkowo krótkim czasie 1-2 m-cy, jeżeli:
 dziecko przebywało z rodzicami za granicą kraju,
 zaniedbanie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nastąpiło z powodu rozpadu rodziny lub śmierci jednego z rodziców,
 w przypadku nie wykonania przez rodziców obowiązku zapewnienia uczęszczania dziecka
na zajęcia szkolne.
e) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
f) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, zajęcia techniczne wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia komputerowe, z których egzamin powinien mieć formę przede wszystkim zadań praktycznych.
g) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,
zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, informatyka, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
h) Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator z materiału programowego, zrealizowanego w danym okresie. Stopień trudności zadań powinien być zróżnicowany i odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na poszczególne oceny.
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i) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dy-

rektora szkoły
j) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny
tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji
 nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych
k) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub
przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,
w skład której wchodzą:
 dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący
komisji
 nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin
l) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu egzaminator ustala ocenę wg przyjętej w szkole
skali.
m) Od oceny niedostatecznej, rocznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń i jego
rodzice mogą wystąpić z wnioskiem odwoławczym w terminie trzech dni od daty egzaminu do
dyrektora szkoły, który może wyznaczyć egzamin poprawkowy.
n) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 imiona nazwiska nauczycieli egzaminujących,
 termin egzaminu
 zadania egzaminacyjne
 ustaloną ocenę klasyfikacyjną
 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin
o) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen.
p) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
9. Egzamin poprawkowy
1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć na wniosek własny lub jego rodziców;
2) Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany na pisemny wniosek ucznia i jego rodziców
zgłoszony do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć
edukacyjnych;
3) Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno wychowawczych, przy czym nie może to być termin późniejszy niż ostatni
tydzień ferii letnich;
4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
a) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
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5) Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4b), może być na jego prośbę zwolniony z udziału w pracy
komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach,
na osobę egzaminującą powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły
(w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły);
6) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów:
muzyka, plastyka, technika, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe wychowanie
fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
7) Zadania egzaminacyjne proponuje osoba egzaminująca, a zatwierdza przewodniczący komisji w
porozumieniu z członkiem komisji;
8) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin egzaminu poprawkowego;
c) nazwę zajęć edukacyjnych;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
10) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy
programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
10. Tryb odwoławczy od przewidywanej i ustalonej oceny klasyfikacyjnej
1) Uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonującej go oceny klasyfikacyjnej- śródrocznej lub
rocznej zaproponowanej przez nauczyciela (oceną taką może być ocena niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna lub dobra)
2) Uczeń może poprawić przewidzianą ocenę klasyfikacyjną jednorazowo z danego przedmiotu o
jeden stopień zgodnie z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny. Uczeń powinien przystąpić do poprawy w ciągu 10 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie
po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem zakresu treści i formy sprowadzenia umiejętności.
W przypadku zaprezentowania przez ucznia wiedzy i umiejętności niewystarczających na
ocenę wyższą nauczyciela wystawia uczniowi taką ocenę, jaką otrzymałby przed próbą poprawy.
3) Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która,
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz
ustala roczną ocenę z danych zajęć.
5) Sprawdzian o którym mowa w pkt „4”. Przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od
dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt „3”. Termin sprawdzianu uzgadnia się z
uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).
6) Skład komisji:
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a) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego n-l jako przewodniczący komisji,
b) n-l prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne.
7)z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania sprawdzające,
d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
e) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian
8) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego
9)Uwagi:
a) n-l, o którym mowa w pkt 6 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje innego n-la prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z
tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
dyrektorem tej szkoły,
b) ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
c) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami
11) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych,
techniki, informatyki zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
11. uchylony
12. uchylony
13. Promowanie uczniów
1)Uczeń kl. I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
a) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub
na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców( prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia do klasy I i II szkoły podstawowej do
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;
b) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia kl. I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).
2)Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
a) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem.
b) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rp może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
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poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli są one realizowane w
klasie programowo wyższej.
c) uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
d) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bdb ocenę zachowania.
2a) Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt 3, powtarza ostatnią klasę szkoły i
przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
3)O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub
znacznym posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego postanawia rada
pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, w porozumieniu z rodzicami.
a)wydłużenie etapu edukacyjnego:
 uczniowi niepełnosprawnemu można wydłużyć każdy etap edukacyjny,
 dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.,
 o wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje dyrektor szkoły indywidualnie w stosunku do
każdego ucznia niepełnosprawnego,
 decyzja dyrektora powinna znaleźć uzasadnienie w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej dokonanej przez nauczyciela uczącego ucznia lub przewodniczącego zespołu klasowego i zostać podjęta po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i w uzgodnieniu z rodzicami,
 wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok szkolny dłużej,
 na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego,
 szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania,
 w sprawozdaniu statystycznym ucznia, któremu wydłużono etap edukacyjny, wykazuje się
jako ucznia niepromowanego.

14.

skreślony

15.

Propozycje prac dodatkowych z poszczególnych przedmiotów

Przedmiot

Rodzaje prac dodatkowych

Język polski

1)
2)
3)
4)

Wykonywanie drzewa genealogicznego,
Napisanie artykułu do gazety szkolnej,
Przygotowanie recytacji wybranego fragmentu prozy lub wiersza,
Przygotowanie gazetki, wystawki lub pomocy dydaktycznej,
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5) Przedstawienie poznanego na lekcjach utworu w formie komiksu,
6) Wykonanie ilustracji do omawianego utworu,
7) Napisanie wiersza na określony temat.
Język angielski

1)
-

-

Historia

Matematyka

2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)

Przyroda

Wystawy, tabele i ćwiczenia nawiązujące do zajęć
plakaty, rysunki,
Project book – osobisty album ucznia opracowany w ciągu roku,
kompozycja plastyczna (indywidualna bądź grupowa) nie ograniczona tematem np.
Zebranie obrazków różnorodnych przedmiotów w danym kolorze, naklejanie na
papier i wpisywanie nazw,
przygotowanie dodatkowych materiałów tj., plansz wykorzystywanych w ćwiczeniach
językowych czy kart tematycznych,
Dodatkowe ćwiczenia w zeszycie ucznia nawiązujące do lekcji,
gramatyczne,
ćwiczące pisanie dialogów i innych form wypowiedzi.
Wykonanie drzewa genealogicznego własnej rodziny,
Zaprojektowanie herbu swojej miejscowości,
Przygotowanie albumu ”Moja miejscowość”,
Przygotowanie trasy wycieczki o swojej miejscowości (regionie),
Wykonanie rysunku grodu i podgrodzia,
Przygotowanie trasy wycieczki uwzględniającej zabytki średniowiecznego miasta,
Przygotowanie scenki pasowania na rycerza,
Wykonanie plakatu: „Najpiękniejsze pałace i dworki”.
Przygotowanie materiałów do gazetki ściennej,
Gromadzenie danych na określony temat i przedstawienie ich w formie tabel diagramów itp.,
Rozwiązywanie zestawu zadań,,
Przygotowanie plakatu, planszy na określony temat,
Udział w konkursach matematycznych.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Zajęcia techniczne/ 1)
Technika
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hodowle,
Zbiory (okazy, zielniki),
Artykuły do gazety szkolnej,
Opracowywanie materiałów dydaktycznych
Przygotowywanie i współudział w uroczystościach i akcjach proekologicznych,
Praca w przyrodniczym kole zainteresowań,
Udział w konkursach przyrodniczych.
Artykuły do gazety szkolnej,
Gazetka techniczna,
Przygotowanie informacji dodatkowych z bieżących zajęć,
Wykonanie pomocy dydaktycznej (model, szablon),
Opisanie i wyjaśnienie działania wybranego urządzenia technicznego,
Przeprowadzenie wywiadu z człowiekiem wykonującym ciekawy zawód,
Wykonanie konserwacji lub prostej naprawy przyboru, narzędzia lub urządzenia technicznego,
8) Udział w konkursach.
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Plastyka

Wychowanie
zyczne

1)
2)
3)
4)
5)
fi- 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Religia/ Etyka

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Język niemiecki

1)
2)
3)

Zgromadzenie kolekcji reprodukcji, pocztówek, ciekawych eksponatów,
Udział w konkursach,
Wykonanie prac ilustracyjnych o dowolnej tematyce i w dowolnej technice,
Udział przy wykonaniu dekoracji okolicznościowych,
Pomoc przy zmianie ekspozycji stałej w szkolnej galerii.
Przygotowanie rozgrzewki,
Przygotowanie zestawu ćwiczeń przy muzyce,
Przygotowanie miejsca ćwiczeń,
Przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i gier ruchowych,
Naprawa sprzętu sportowego,
Sędziowanie,
Wykonanie gazetki.

4)
5)

Wykonanie gazetki przedmiotowej,
Napisanie referatu na podany temat,
Wykonanie samodzielne np. krzyżówki, różańca,
Udział w Jasełkach,
Uczestnictwo na Kółku Różańcowym,
Aktywność na katechezie.
Napisanie artykułu do gazety szkolnej.
Przygotowanie recytacji wierszyków w jęz. niemieckim.
Wykonanie plakatów i plansz dotyczących świąt i imprez odbywających się w krajach
niemieckojęzycznych.
Drzewo genealogiczne w jęz. niemieckim.
Wykonanie piosenek i kolęd po niemiecku.

Geografia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wykonanie gazetki przedmiotowej.
Napisanie referatu na podany temat.
Tworzenie kolekcji minerałów, skał i skamieniałości itp.
Wykonanie pomocy dydaktycznej.
Udział w akcjach proekologicznych.
Udział w konkursach geograficznych.
Uczestnictwo w wycieczkach i rajdach krajoznawczych.

Fizyka

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)

Wyjazd na "Pokazy z Fizyki"
Przygotowanie planszy z przedrostkami
Przygotowanie planszy z wzorami fizycznymi.
Udział w konkursach fizycznych.

Chemia

Wykonanie gazetki przedmiotowej.
Wykonanie pomocy dydaktycznej.
Udział w konkursach chemicznych.
Wykonanie prezentacji multimedialnej na zadany temat.
Rozwiązanie( w trakcie zajęć lekcyjnych) dodatkowych zadań obliczeniowych.

62

Statut Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie
Biologia

1)
2)
3)
4)
5)

Wykonanie gazetki przedmiotowej.
Napisanie referatu na podany temat.
Wykonanie pomocy dydaktycznej.
Udział w akcjach proekologicznych.
Udział w konkursach biologicznych.

Informatyka

1)
2)
3)
4)
5)

Wykonanie gazetki przedmiotowej.
Projekt w aplikacji Scratch.
Wykonanie prezentacji w programie Power Point na zadany temat.
Wykonanie plakatu/dyplomu w dowolnym edytorze grafiki.
Wykonanie krzyżówki z określonym hasłem i zadaną tematyką.
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16.

Częstotliwość sprawdzania osiągnięć ucznia

Ocena zeszytu

Prace wytwórcze

Ćwiczenia gimnastyczne

Gry zespołowe

Ćwiczenia LA

Śpiew/ gra na instrumencie

Język polski

-

4 (2)

4 (2)

-

-

-

-

-

8 (4)
6(3)
8 (4)
4
12 (6)
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
-

4 (2)
4 (2)
8 (4)
6 (3)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
2(1)
-

2 (1)
2 (1)
4 (2)
2 (1)
2 (1)
2 (1)
2 (1)
2 (1)
2 (1)
2 (1)
2 (1)
2(1)
2(1)
-

2 (1)
6(3)
6 (3)

6(3)

-

-

-

6(3)
-

-

-

-

-

-

-

4 (2)

10 (5) 6 (3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prace
klasowe

4 (2)
(literatura)
2(1) (gramatyka)
6(3) dyktanda
4-8 6 (3) 8 (4)
1-3 6(3) 6(3)
6 (3)
7-8
6 (3)
4 (2)
4 (2)
7 (4)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
4 (2)
2 (1)
2 (1)
2 (1)
2 (1)
4 (2)
2 (1)
2 (1)
2 (1)

Prace domowe

Odpowiedzi ustne

Formy oceniania

Kartkówki

Przedmiot

6(3)

Język
angielski
Język niemiecki
Historia
Matematyka
Przyroda
Geografia
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Zajęcia techniczne
Plastyka
Muzyka
Zajęcia komputerowe
Wychowanie fizyczne
Religia

-

Objaśnienia:
Liczby oznaczają ilość ocen w ciągu roku szkolnego
Liczby w nawiasach ilość ocen w I półroczu
~~~~ - zróżnicowane
Nauczyciele dwa razy w roku szkolnym (jeden raz w półroczu) uzupełniają karty analizy
sprawdzianów wpisując wyniki badanych kompetencji. Po dokonaniu ich analizy formułują
wnioski do przyszłej pracy.
Procedura modyfikowania wewnątrzszkolnego oceniania
1) Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
z postanowieniami wewnątrzszkolnego oceniania dotyczącymi danego etapu edukacyjnego;

17.
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2) Przyjęte w szkole wewnątrzszkolne ocenianie podlega ciągłej ewaluacji i może być
modyfikowane zgodnie z wynikami mierzenia jakości pracy szkoły;
3) Proces modyfikacji wewnątrzszkolnego oceniania obejmuje:
a) opracowanie ankiet dla nauczycieli, uczniów, rodziców (prawnych opiekunów),
b) powołanie zespołu ds. ewaluacji wewnątrzszkolnego oceniania,
c) dokonanie pomiaru funkcjonowania wewnątrzszkolnego oceniania wśród:
 wszystkich nauczycieli zatrudnionych w tej szkole,
 20 losowo wybranych uczniów,
 15 losowo wybranych rodziców,
 opracowanie wyników pomiaru,
 przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników z propozycjami zmian do końca maja.
a) wprowadzenie zmian dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej w postaci aneksu do
wewnątrzszkolnego oceniania na posiedzeniu rady.
b) wprowadzone zmiany powinny być zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.
Tryb postępowania wobec uczniów, którzy nie robią postępów w nauce, w klasach I - III
1) W przypadku szkolnych niepowodzeń ucznia przeprowadza się rozmowę z rodzicami na
temat badań w poradni psychologiczno – pedagogicznej;
2) Ocena takiego ucznia musi być adekwatna do jego możliwości oraz powinna uwzględnić
wszelkie sukcesy i osiągnięcia dziecka;
3) Po okresie pracy dydaktycznej, zgodnie z zaleceniami poradni, ucznia należy ponownie
przebadać w celu oceniania jego postępów.
19. Egzamin ósmoklasisty
1) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim
stopniu uczeń spełnia te wymagania;
2) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej;
3) Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
a) język polski;
b) matematykę;
c) język obcy nowożytny;
d) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia
lub historia.
4) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności
sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty;
5) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
6) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
a) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
b) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której
jest uczniem;

18.

65

Statut Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie
7) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora
szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia;
8) Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 32. Ustalenia ogólne
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
1) Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 100 na 100cm, obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewce o wysokości 2 metrów i 20 cm, zakończony jest okuciem w kształcie kuli z metalowym orłem. Rewers jest koloru czerwonego na tym tle umieszczone jest w środkowej części
godło państwowe orzeł srebrno złoty z głową zwróconą w prawo, ozdobiony złotą koroną .
Wokół widnieje napis wyszyty złotymi nićmi Rzeczpospolita Polska Bóg Honor Ojczyzna
Nauka Awers jest koloru białego. W centralnej części znajduje się wizerunek Powstańca
Styczniowego w stopniu generała umieszczonego na tle pomnika na Złotej Górze. Pomnik
upamiętnia walki powstańcze z 1863 roku. Wokół pomnika i Powstańca znajduje się napis
wyszyty nićmi w kolorze złotym: Szkoła Podstawowa w Chruślinie imienia Powstańców
Styczniowych.
2) Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny. Treść ceremoniału zawarta jest w odrębnym
dokumencie zatytułowanym „Ceremoniał Szkolny Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Chruślinie”.
3. Szkoła posiada logo w kształcie kwadratu koloru niebieskiego. W centralnym miejscu na zielonym
liściu widnieje rycina budynku szkolnego w kolorze żółtym przedstawionego od strony południowo-wschodniej. W górnej części kwadratu widnieją napisy: ,,Zielona Szkoła w Chruślinie” koloru
zielonego(czcionka Times New Roman)oraz ,, Certyfikat SzPZ 2003” koloru czarnego (czcionka
Comic Sans MS). W środkowej części na liściu umieszczono napis ,,Zaprasza” koloru żółtego
(czcionka Comic Sans MS ). Pod liściem, w dolnej części logo znajduje się adres e- mail:ekoszkola-chruslina@go2.pl koloru czarnego (czcionka Comic Sans MS).
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
1) Szkoła może prowadzić „System kontroli frekwencji i postępów w nauce” zwany
dziennikiem elektronicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
6. Z wnioskiem w sprawie zmian w statucie mogą występować: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna,
rada rodziców, samorząd uczniowski, organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
7. uchylony
8. Szkoła prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami o powszechnym i bezpłatnym dostępie do informacji publicznej.
9. Szkoła prowadzi stronę internetową, w celu realizacji swoich celów statutowych.
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§ 33. skreślony
Rozdział IX
Oddział przedszkolny
§ 34. Informacje ogólne
1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Chruślina 108, 24-340 Józefów nad Wisłą.
2. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie.
3. Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie i
wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas
realizacji wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo.
4. W Oddziale Przedszkolnym istnieją dwa oddziały:
1) I oddział – dla dzieci 3-, 4, 5-letnich;
2) II oddział – dla dzieci 6-letnich.

§ 35. Cele i zadania oddziału przedszkolnego
1. Celem wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym jest wsparcie całościowego
rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania —
uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz
gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
1) uchylony.
2) uchylony.
3) uchylony.
4) uchylony.
5) uchylony.
1a. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i
kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy
obszar rozwoju dziecka.
2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:
1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w
poczuciu bezpieczeństwa;
3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
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7)Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu
drogowym;
8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie
psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w
przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych
możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm
odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki
w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka;
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe
zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16)Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;
17)Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur

§ 36. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego
1. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego:
1) Oddział przedszkolny wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka,
dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo- dydaktycznej i
opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, w szczególności przez:
a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
b) system ofert edukacyjnych.
c) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć,
d) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące,
2) Organizuje zajęcia o edukacyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych,
w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy;
3) Umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu
otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych
potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;

68

Statut Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie

2.

3.
4.

5.

4) Organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych
kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także
umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej
twórczości własnej- werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;
5) W działalności dydaktyczno-wychowawczej ukazuje dzieciom piękno języka ojczystego
oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej;
6) Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej w atmosferze
akceptacji i bezpieczeństwa;
Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą
dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami lub opiekunami dziecka.
Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz
zajęć organizowanych poza przedszkolem:
1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć poza terenem
przedszkola,
2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,
3) stwarza atmosferę akceptacji,
4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczodydaktyczny.

§ 37. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi zapewniające bezpieczeństwo

1.

Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby oddziaływań do wieku
dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:
1) Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale oraz w trakcie zajęć poza terenem oddziału;
2) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i
psychicznym;
3) Stosuje w swoich działaniach przepisy bhp i ppoż;
4) Współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi,
zapewniając w miarę możliwości i potrzeb konsultację i pomoc.
2. Rodzice poinformowani są o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych.
3. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i w trakcie zajęć poza terenem szkoły bezpośredni nadzór pełni nauczyciel.
4. Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie - wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze,
dyrektor zobowiązuje nauczyciela oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę o wyznaczonych pracowników lub rodziców tak, aby osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 10 dzieci.
1) wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika wycieczki na druku "karta wycieczki"
2) rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce (dopuszcza się
wprowadzenie druku „Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczce”)
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3) jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym.
5. Przed każdym wyjściem na teren zabaw, teren oraz sprzęt do zabaw musi być sprawdzony przez
pracownika.
6. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nich zabawek,
sprzętu, urządzeń technicznych lub innych zjawisk może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa
dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzając dzieci z
miejsca zagrożenia i niezwłocznie powiadomić dyrektora.
7. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka,
uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność.
1) W czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek, ćwiczenia, zabawy uspokajające w formie przystosowanej do wieku i potrzeb.
2) Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci codziennie przebywają na powietrzu,
3) Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych oraz środowiska rodzinnego, w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji powołanych do tego instytucji,
o
4) W salach powinna być zapewniona temperatura, co najmniej 18 c. W przypadku niemożności zapewnienia w salach w/w temperatury, dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia, po
powiadomieniu organu prowadzącego.
8. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane przez rodziców.
1) Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi,
2) Opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania go nauczycielowi do chwili
odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną, posiadającą pisemne upoważnienie zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
9. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie
bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami, z wyjątkiem przypadków wymagających natychmiastowej interwencji lekarza z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka- decyzję podejmuje lekarz lub ratownik medyczny.
10. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice mają obowiązek zawiadomić dyrektora szkoły
lub jego zastępcę a po upływie choroby przedłożyć zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia i
możliwości przebywania w oddziale.
§ 38. Organy oddziału przedszkolnego
1. Organami oddziału przedszkolnego są:
1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie,
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie
(nauczyciel/nauczyciele oddziału przedszkolnego wchodzą w jej skład).
3) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie
(„trójka klasowa” oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład).
Szczegółowe kompetencje tychże organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej oraz poszczególne
regulaminy.
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§ 39. Organizacja oddziału przedszkolnego
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji
roku szkolnego opracowany przez dyrektora do dnia 21 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 29 maja danego roku..
3. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1) Liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
2) Czas pracy jednostki oraz poszczególnych oddziałów oraz całego oddziału przedszkolnego
3) Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oddział przedszkolny, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć
wspomagających proces kształcenia;
4) Liczbę oddziałów;
5) Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
6) Tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w oddziale przedszkolnym prowadzone;
7) Liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją
o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych
przez poszczególnych nauczycieli;
8) Liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych.
4. Jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci 3 – 4 –5 letnie oraz oddział dla dzieci 6
letnich
4a. Dopuszcza się zapis dzieci 5 letnich do oddziału dzieci 6 letnich na uzasadniony wniosek rodziców lub w związku z sytuacją demograficzną, po uzyskaniu zgody dyrektora.
5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
6. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program
wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawy programowe, oraz realizację współczesnych koncepcji dydaktycznych.
7. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
8. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości
psychofizycznych dzieci.
9. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 2 razy takie
zajęcia.
10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.
11. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz
oczekiwań rodziców.
12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
13. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.
14. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25
godzin tygodniowo.
1) Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor na wniosek rodziców.
2) Podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez osobę niezatrudnioną w oddziale przedszkolnym opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel oddziału.
3) Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około
15 minut dla 3-4latków i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
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4) Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły. Do oddziału
mogą być przyjmowane dzieci z innych obwodów na wniosek ich rodziców lub prawnych
opiekunów.
15a. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 7 lat.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
5. Osoby niebędące obywatelami polskimi zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
6. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci 2,5 letnie W szczególnie
uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora.
7. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przy zapisywaniu dziecka do oddziału przedszkolnego
złożyć kartę zapisu dziecka.
8. Zapisy do oddziału przedszkolnego dokonywane będą od 1 kwietnia do 30 maja danego roku.
9. Dopuszcza się dokonywania dodatkowych zapisów w innych terminach w miarę wolnych miejsc.
10. Dzieci 6- letnie odbywają roczne przygotowanie przedszkolne przed podjęciem nauki w szkole.
11. Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci:
1) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
2) dzieci kontynuujące naukę w oddziale.
§ 40. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do
pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich
własnej inicjatywy.
3. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspólnie ze specjalistami wykonującymi w szkole
zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
4. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego
siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturowej i przyrodniczej.
5. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania
w przedszkolu - odpowiada za jego jakość.
6. W pracy dydaktyczno - wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą, pracownikami służby zdrowia oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu
problemów.
7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące
poznawaniu swoich wychowanków.
8. Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym.
9. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy w swojej pracy merytorycznej i metodycznej ze strony
dyrektora i rady pedagogicznej.
10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza
indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego
możliwości.
11. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo edukacyjnych.

72

Statut Szkoły Podstawowej im Powstańców Styczniowych w Chruślinie
12. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania
indywidualne w miarę potrzeb.

13. Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają
własnoręcznym podpisem w dzienniku.
14. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i
statutem przedszkola.

15. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną,
rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych formach doskonalenia
zawodowego.
§ 41. Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym.
1. Dziecko ma prawo do:
1) Podmiotowego i życzliwego traktowania;
2) Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
3) Akceptacji takim jakim jest;
4) Własnego tempa rozwoju;
5) Kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
6) Zabawy i wyboru towarzysza zabaw;
7) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed
przemocą;
8) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
2. Dziecko ma obowiązek:
1) Szanowania wytworów innych dzieci;
2) Podporządkowania się obowiązującym w grupie zasadom współżycia społecznego;
3) Przestrzegania zasad higieny osobistej.
§ 42. Prawa i obowiązki rodziców dziecka w oddziale przedszkolnym.

1. Rodzice mają prawo do:
1) Znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w od-

dziale, z którymi zapoznawani są przez nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym
2) Znajomości tematów i treści planów miesięcznych w oddziale, z którymi zapoznawani są w
trakcie zebrań.
3) Rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych
dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych
jak i niewłaściwych,
b) obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczyciela,
c) zaznajamianie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,
d) udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.
2. Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola.
3. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego spoczywa obowiązek m. in. do:
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1) Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
2) Zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia,
3) Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
4) Odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego,
5) Natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela oddziału choroby dziecka.
6) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
7) Przestrzeganie niniejszego statutu
8) Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców
§ 43. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy, nauczycieli uczących lub specjalistów, dyrektora, pielęgniarki, poradni,
pomocy nauczyciela. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji
pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo w każdej chwili zrezygnować z udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej składając u dyrektora oświadczenie o rezygnacji z podaniem
jej powodu.
4. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiada dyrektor szkoły.
5. Przy planowaniu i realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej dyrektor współpracuje z rodzicami dziecka, nauczycielami, specjalistami zatrudnionymi w oddziale oraz spoza szkoły, w tym
pracownikami Poradni Psychologicznej oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami, które w
ramach swojej działalności statutowej są zobowiązane do niesienia pomocy psychologicznej.
§ 44. Zasady odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego

1. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę zdolną do podejmowania czynności
prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały
okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane
przez nauczyciela tylko i wyłącznie wtedy, jeśli upoważnienie to będzie potwierdzone pisemnie
przez rodziców.
1a. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek
osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
1b. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko,
numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
2. Rodzice( prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania
dziecka z oddziału przedszkolnego. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
3. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać
dziecko (np, upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa.
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4. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być powiadomiony dyrektor lub

5.
6.

7.
8.

jego społeczny zastępca. W takiej sytuacji oddział przedszkolny zobowiązany jest do podjęcia
wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
W przypadku gdy dziecko nie zostało odebrane po upływie czasu pracy oddziału, nauczyciel jest
zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce około 0,5 godziny.
Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Życzenia rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
§ 45. Inne postanowienia

1. Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z
obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.
1) Szkoła może prowadzić dla oddziałów przedszkolnych „System kontroli frekwencji i
postępów w nauce” zwany dziennikiem elektronicznym zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
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