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Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Szkoła Podstawowa w Kamienicy Polskiej jest publiczną szkołą podstawową.
2. Siedzibą szkoły jest budynek w Kamienicy Polskiej przy ul. Adama Ferensa 12A.
3. Szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza.
4. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może
być używany skrót nazwy: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej.
5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kamienica Polska z siedzibą: Urząd Gminy
Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 12.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty.
§ 2. (uchylony)
§ 3. 1. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.
2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
§ 4. 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Obsługę finansowo-księgową Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy
Polskiej prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej, ul. M. Konopnickiej
11a.
3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
4. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne
pochodzące z:
1) dobrowolnych wpłat rodziców;
2) opłat z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Środki specjalne mogą być przeznaczone na:
1) działalność dydaktyczno-wychowawczą;
2) zakup pomocy naukowych i wyposażenia;
3) zakup materiałów na remonty i konserwacje;
4) zakup środków czystości, materiałów biurowych;
5) opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy);
6) inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.
§ 5. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej;
2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej;
3. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej;
4. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
5. radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej;
6. uczniu - należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej;
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7. rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
8. radzie rodziców - należy przez to rozumieć po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddziału Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej;
9. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Kamienica Polska;
10. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego
Kuratora Oświaty.
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Rozdział 2.
Cele i zadania szkoły
§ 6. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a także
uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczoprofilaktyczny szkoły.
§ 7. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu
widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze i profilaktyczne realizuje się
w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. W sytuacjach szczególnych, na podstawie i w zakresie obowiązujących, odrębnych
przepisów prawa dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania.
4. Organizację pracy szkoły w okresie obowiązywania nauczania realizowanego zdalnie
określa szczegółowo dyrektor szkoły w drodze zarządzenia z uwzględnieniem wydanych
przepisów prawa oraz możliwości technicznych i organizacyjnych szkoły, biorąc także pod
uwagę możliwości i potrzeby uczniów i ich rodziców.
§ 8. 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia
(rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności,
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
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11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
2. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie
dalszego kształcenia;
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić
od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego
i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia;
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego
otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego;
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych,
ale wartościowych celów;
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka;
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami
i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu;
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych;
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia;
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną
i właściwą postawę ciała;
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego
żywienia i higieny pracy umysłowej;
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)
i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy;
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo;
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności;
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich
właściwego stosunku;
19) rozwijanie umiejętności asertywnych;
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących
w relacjach międzyludzkich;
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia
rodzinnego;
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu
szkolnym i prywatnym.
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§ 9. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych
warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie
edukacyjnym;
2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,
c) wpajanie zasad kultury życia codziennego.
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole;
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych,
dydaktyczno-wyrównawczych;
5) organizację nauczania indywidualnego wg odrębnych przepisów;
6) organizację zindywidualizowanej ścieżki wg odrębnych przepisów;
7) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego;
8) prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
9) pracę wychowawców, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego oraz psychologa
wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;
10) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami i stowarzyszeniami
wspierającymi szkołę.
§ 10. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia
ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych i nadobowiązkowych opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły;
2) zapewnienie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie
wycieczek organizowanych przez szkołę, przez wyznaczonych nauczycieli oraz, za zgodą
dyrektora szkoły, inne osoby dorosłe, w szczególności rodziców;
3) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach
– zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły;
4) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach;
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami
i po zajęciach lekcyjnych;
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu
uczniów, rodzaju pracy;
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej;
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej;
10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego
w stanie pełnej sprawności i stałej czystości;
11) dostosowanie rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych do zasad higieny pracy
umysłowej uczniów;
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12) zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem
do treści z Internetu, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju
psychicznego;
13) zainstalowanie monitoringu wizyjnego w budynku szkoły i na zewnątrz w celu ochrony
uczniów przed wszelkimi formami przemocy;
14) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia.
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Rozdział 3.
Organy szkoły
 Organy szkoły
§ 11. 1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu realizacji
obowiązku szkolnego uczniów, jest Śląski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
 Dyrektor szkoły
§ 12. 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest
przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady
pedagogicznej.
2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentowanie
jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w szkole;
3) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacji o działalności szkoły;
4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psycho - fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę;
6) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
7) sporządzanie corocznie arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem szkolnego
planu nauczania;
8) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas
tygodniowego rozkładu zajęć;
9) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
oraz obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;
10) realizowanie uchwał rady pedagogicznej;
11) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach
jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
12) kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
13) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu
zawodowym;
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14) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
15) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym
przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe
wykorzystanie;
16) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
17) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
18) powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego
w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej;
19) ustalenie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, określenie
materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
20) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać
od początku następnego roku szkolnego;
21) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz czynności związanych
z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
22) określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników
lub materiałów edukacyjnych, uwzględniających konieczność zapewnienia co najmniej
trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;
23) dopuszczanie do użytku w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania. Dopuszczone do użytku
programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania;
24) odpowiedzialność za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości
podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
25) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII;
26) wprowadzanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej
lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady
pedagogicznej po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, obowiązku noszenia
przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
27) ustalanie wzoru jednolitego stroju, w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego;
28) decydowanie o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku
szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej;
29) zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
Zezwolenie może być wydane na pisemny wniosek rodziców dziecka, przed
rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego jeżeli do wniosku dołączono:
 opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających
realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
 zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez
dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych;
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30) cofanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą;
Cofnięcie zezwolenia, następuje:
a) na wniosek rodziców;
b) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;
c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa;
31) ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, z uwzględnieniem warunków lokalowych i możliwości organizacyjnych
szkoły w danym roku szkolnym, dodatkowych dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych, zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego;
32) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
33) zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
34) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, takiego nauczania;
35) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
36) decydowanie o przyjęciu ucznia do szkoły przechodzącego ze szkoły publicznej lub
szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły
niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, do szkoły publicznej innego
typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego
w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia,
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń
uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania;
37) nawiązanie współpracy z pielęgniarką/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;
38) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami
o ochronie danych osobowych;
39) dokonanie powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska
kierowniczego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej;
40) występowanie do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej
szkoły ucznia, który dopuścił się rażącego narażenia regulaminu szkolnego;
41) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
42) zatwierdzenie, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, programu realizacji doradztwa zawodowego.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
oraz pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status
pracowników samorządowych;
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
5) zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
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6) zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne
lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia
praw i dobra dziecka;
7) współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym
ustawą o związkach zawodowych;
8) administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem tegoż funduszu.
4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
radą rodziców i samorządem uczniowskim.
5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
6. Zarządzenia dyrektora ogłasza się w Księdze Zarządzeń i poprzez służbową pocztę
elektroniczną.
7. W szkole, w zależności od stanu organizacyjnego i zadań mogą być tworzone inne
stanowiska kierownicze na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
8. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków na stanowiskach kierowniczych określa
na piśmie dyrektor szkoły.
9. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia w szkole na
czas oznaczony.
1) Zajęcia w szkole zawiesza się w razie wystąpienia na danym terenie:
a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez
ogólnopolskich lub międzynarodowych,
b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia
z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
c) zagrożenia wynikającego z sytuacji epidemiologicznej,
d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów
innego niż określone w podpunktach a-c, w przypadkach i trybie określonych
w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach.
2) Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną za
zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego.
3) O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt. 1, dyrektor zawiadamia organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.
4) W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od
trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
5) Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny
o sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach i po i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w pkt. 4.
7) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor organizuje
z uwzględnieniem w szczególności:
a) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
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c) możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranów i bez ich użycia,
e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
f) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.
8) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom informacje
o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie kształcenia specjalnego, pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjnowychowawczych, oraz zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób
niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub
obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym.
9) Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj
niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania – na wniosek rodziców. Zajęcia te
organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą
zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na
danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu
ucznia.
10) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków na terenie szkoły, dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym , może zorganizować dla ucznia , który z uwagi na rodzaj
niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innej szkoły,
wskazanej przez organ prowadzący szkołę.
11) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami/opiekunami
prawnymi, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.
 Rada Pedagogiczna
§ 13. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe
zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy
Polskiej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem
doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) w ostatnim tygodniu każdego półrocza w związku z zatwierdzeniem wyników
klasyfikowania i promowania uczniów;
3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
4) w miarę bieżących potrzeb.
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5. Zebrania plenarne mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo,
co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
7. Rada pedagogiczna:
1) zatwierdza plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
2) podejmuje uchwały w sprawie:
a) wyników klasyfikacji i promocji, w tym:
 wyrażeniu zgody na egzaminy klasyfikacyjne dla ucznia nieklasyfikowanego
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 postanowieniu o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej
w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
w programie nauczania dwóch klas;
 postanowieniu o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III w wyjątkowych
przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia lub stanem
jego zdrowia, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu
opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii
wychowawcy oddziału;
 promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który
jeden raz w cyklu edukacyjnym nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia
są realizowane w klasie programowo wyższej;
 promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym
mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
 postanowieniu o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym
mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
b) wniosków wychowawców w sprawie przyznania uczniom nagród i kar;
c) wniosków stałych i doraźnych zespołów powołanych przez radę pedagogiczną;
d) ustalenia regulaminu swojej działalności;
e) szkolnych regulaminów i procedur o charakterze wewnętrznym;
f) eksperymentów pedagogicznych prowadzanych w szkole po zaopiniowaniu
ich projektów przez radę rodziców;
g) ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
h) przygotowania projektu statutu szkoły albo jego zmian oraz uchwalania statutu albo
jego zmian;
i) przedłużenia okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność po uzyskaniu
opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,
15

STATUT
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej

w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz po zasięgnięciu
opinii rodziców;
j) ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
3) wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników szkoły;
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania lub kuratora oświaty;
5) projekt planu finansowego szkoły;
6) programy nauczania przedstawione dyrektorowi przez nauczycieli, przed
ich dopuszczeniem do użytku w szkole i umieszczeniem w szkolnym zestawie
programów nauczania;
7) dopuszczenie zestawu podręczników, obowiązujących we wszystkich oddziałach danej
klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
8) korzystanie z materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach
w danym roku szkolnym;
9) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo
do konkursu nikt się nie zgłosił;
10) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko dyrektora szkoły;
11) powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego
w szkole oraz odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska
kierowniczego w szkole;
12) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwalony przez radę rodziców;
13) propozycję oceny pracy dyrektora szkoły;
14) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
15) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego;
16) zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki dla ucznia;
17) organizację dodatkowych zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa,
lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania;
18) organizację dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy
nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
19) wyrażanie opinii w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
20) wniosek (dyrektora szkoły, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego) w sprawie
wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
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21) wzór jednolitego stroju;
22) określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga
jednolitego stroju;
23) akt założycielski w sprawie utworzenia zespołu;
24) zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli pierwszej
instancji;
25) zgłaszanie kandydatów na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnych
dla nauczycieli;
26) inne sprawy dotyczące działalności szkoły;
27) program realizacji doradztwa zawodowego na dany rok szkolny.
9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy jej członków.
10. Uchwały podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje
kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie
stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie szkoły.
13. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę,
o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w szkole.
14. W przypadkach określonych w ustępie 13 organ prowadzący szkołę jest zobowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
15. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady pedagogicznej
są protokołowane.
16. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane
do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą
naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
17. Rada pedagogiczna ma prawo:
1) wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
2) wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o zniesienie obowiązku noszenia przez
uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły.
18. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w §13 ust. 7 pkt. 2,
o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.
19. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa
w ust. 18, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel
wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
20. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez
nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 18 i 19, podpisuje odpowiednio
dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
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 Samorząd uczniowski
§ 14. 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu
jest rada samorządu uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie
może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących spraw
uczniów:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie prawidłowych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem szkoły;
6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i jednocześnie szkolnej
rady wolontariatu;
7) prawa wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
8) prawa wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zniesienie obowiązku noszenia
przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
9) prawa wydania opinii w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów
na terenie szkoły jednolitego stroju oraz ustalenia jego wzoru;
10) opinii w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
11) opinii na temat oceniania wewnątrzszkolnego;
12) opinii na temat programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
4. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły
w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje 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
szkolnego wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.
7. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.
 Rada Rodziców
§ 15. 1. W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej działa rada
rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
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2. Radę rodziców stanowią przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych
wyborach, przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia
reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym.
3. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok.
4. Rada rodziców wybiera przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika oraz
uchwala regulamin swej działalności. Regulamin określa:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;
2) tryb przeprowadzania wyborów, o których była mowa w ust. 2;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
5. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, podejmowanych
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
6. W posiedzeniach rady rodziców mogą brać udział z głosem doradczym dyrektor
szkoły oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
rodziców.
7. Do zakresu działania rady rodziców należy w szczególności:
1) współudział w planowaniu i realizacji pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły;
2) udział w organizacji pomocy dla uczniów z rodzin o niskim poziomie socjalnym
i dla uczniów zagrożonych niedostosowaniu społecznym;
3) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu i innym organizacjom i kołom
działającym na terenie szkoły;
4) udział w organizacji imprez klasowych, turystycznych, okolicznościowych;
5) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie wiedzy i kultury pedagogicznej
w rodzinie;
6) podejmowanie działań na rzecz wzbogacania bazy szkoły;
7) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych
zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku
w szkole;
8) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania szkoły;
9) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
10) prawo do złożenia wniosku lub wyrażenie zgody na wprowadzenie obowiązku noszenia
przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz określenia w porozumieniu
z dyrektorem szkoły wzoru tego stroju;
11) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
12) prawo do wskazania przedstawiciela rady rodziców do komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora szkoły;
13) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
14) występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela
oraz zaopiniowania oceny;
15) wyrażanie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się
o wyższy stopień awansu zawodowego;
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16) wyrażanie opinii w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
17) wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia w szkole eksperymentu szkolnego;
18) prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu
działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację;
19) prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego
nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół szkoły w postaci środków
technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring).
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. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
10. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym
przez regulamin rady rodziców.
 Współpraca organów szkoły
§ 16. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia
dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych
zasad funkcjonowania szkoły.
§ 17. 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających
ze statutu i planów pracy szkoły.
2. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
3. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji,
o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od podjęcia decyzji.
4. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają o bieżące
informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach
bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
§ 18. 1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole
organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy
do dyrektora szkoły.
2. Spór pomiędzy dyrektorem szkoły, a radą rodziców lub samorządem uczniowskim
rozwiązuje rada pedagogiczna.
3. Spór pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczna rozwiązuje organ prowadzący szkołę.
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Rozdział 4.
Organizacja szkoły
 Podstawy organizacji szkoły
§ 19. Szkoła daje wykształcenie podstawowe z możliwością uzyskania przez ucznia
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci mogą
kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych.
§ 20. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej;
2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
§ 21. 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy
jest rok szkolny.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego
ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 22. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 21
kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz
organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny do 29 maja danego roku szkolnego.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę godzin zajęć
nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych
ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§ 23. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
a) dydaktyczno –wyrównawcze;
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia
w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
5) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego
szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
2. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;
2) w systemie klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym;
3) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału
na grupy;
4) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, etyki, zajęcia wychowania
fizycznego;
5) w formie nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania;
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub indywidualnego programu
nauczania;
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7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu
kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: wychowania fizycznego
(2 godz.);
8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej
np. wycieczki turystyczne i krajoznawcze.
3. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić
proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.
4. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
5. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych
w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację
w szkole.
6. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu
dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
7. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe
wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
8. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane
w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych.
§ 24. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
§ 25. 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. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
§ 26. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów,
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z ramowym
planem nauczania i podstawą programową.
2. (skreślony)
3. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, w celu zapewnienia ciągłości
i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca prowadzi oddział powierzony
jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:
1) kl. I- III – I etap edukacyjny;
2) kl. IV – VIII – II etap edukacyjny.
4. Zmiana wychowawcy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie roku szkolnego.
5. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 26 uczniów.
6. (uchylony)
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7. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów.
8. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany
oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 7.
9. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 8, zwiększając
liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 7 na wniosek rady oddziałowej oraz
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
10. Liczba uczniów w oddziale o którym mowa w ust. 9, może być zwiększona nie więcej
niż o 2 uczniów.
11. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 9, może funkcjonować
ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
12. Podział oddziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa dokonuje się corocznie przy uwzględnieniu środków finansowych
posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów
nauczania.
§ 27. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece
wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:
1) kl. I - III
- I etap edukacyjny;
2) kl. IV - VIII
- II etap edukacyjny.
3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
4. Formy spełniania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
§ 28. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie
elektronicznej, w którym dokumentuje przebieg nauczania w danym roku szkolnym.
2. Każdy nauczyciel, uczeń i rodzic otrzymuje indywidualne imienne konto, które
umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta
i hasła dostępu.
3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji
przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
4. Każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów
wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.
5. Szczegóły stosowania dziennika elektronicznego zawarte zostały w „Regulaminie
korzystania z dziennika elektronicznego dla uczniów i nauczycieli” stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 14/2018/20129 z dnia 1 marca 2019r.
§ 29. 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki w oddziałach
liczących powyżej 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby
stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych zajęcia
mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż
24 uczniów.
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3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na
grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 1 można dokonywać za zgodą organu
prowadzącego szkołę.
4. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach
liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych
lub międzyklasowych.
 Zajęcia nieobowiązkowe
§ 30. 1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła
organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.
Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być
zmienione.
3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej
niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć
międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
4. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
w dwóch rodzajach zajęć.
5. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki
na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji.
6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen
wlicza się oceny uzyskane z tych zajęć.
7. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi
lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
§ 31. 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne
„Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 Zasady bezpieczeństwa uczniów
§ 32. 1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole
w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia
komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów
z regulaminami tych pomieszczeń.
§ 33. 1. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły, kontrolują obecność uczniów
na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga
lub dyrektora szkoły.
2. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych na pisemną lub osobistą prośbę
rodziców.
3. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną
(np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców (prawnych opiekunów). Decyzję podejmuje
wychowawca, pedagog lub dyrektor/wicedyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy
usprawiedliwioną nieobecność.
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§ 34. 1. W czasie przerw uczniowie opuszczają klasopracownie.
2. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada
nauczyciel prowadzący zajęcia.
3. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.
4. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i dziedzińcu szkoły (w okresie
letnim) pełnią nauczyciele według opracowanego harmonogramu.
5. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie
przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem
powinni przebywać na terenie szkoły.
6. Za teren szkoły rozumie się również dziedziniec szkoły.
7. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac (dziedziniec) przed szkołą, kiedy
zezwalają na to warunki atmosferyczne.
§ 35. 1. W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawuje inny
wyznaczony na zastępstwo nauczyciel.
2. Harmonogram zastępstw sporządza wicedyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego
nauczyciel.
3. Zastępstwo obejmuje również dyżur pełniony przez nauczyciela podczas przerwy.
§ 36. 1. Uczeń wychodzi ze szkoły po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
2. Za sposób opuszczenia budynku szkoły przez ucznia odpowiadają
rodzice/opiekunowie prawni.
3. Uczniowie klas I-III, po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, mogą
opuścić szkołę zgodnie z deklaracją rodzica/opiekuna prawnego złożoną u wychowawcy
klasy:
1) samodzielnie;
2) pod opieką dorosłego opiekuna;
3) korzystając z odwozu szkolnego i opieki nauczyciela do momentu opuszczenia autobusu
szkolnego na wyznaczonym przystanku w pobliżu miejsca zamieszkania.
4. Uczniowie klas IV-VIII po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, mogą
opuścić szkołę:
1) samodzielnie;
2) pod opieką dorosłego opiekuna;
3) korzystając z odwozu szkolnego i opieki nauczyciela do momentu opuszczenia autobusu
szkolnego na wyznaczonych przystankach. Chęć skorzystania z odwozu szkolnego uczeń
deklaruje oczekując w wyznaczonym miejscu przed budynkiem szkoły.
§ 37. 1. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas imprez szkolnych, wycieczek,
wyjazdów na zawody lub konkursy czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie.
2. Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy.
3. Karta wycieczki winna być opracowana przez jej kierownika i zatwierdzona przez
dyrektora/wicedyrektora szkoły na 3 dni przed planowaną imprezą.
4. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, wyjazdach na zawody i konkursy
wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
§ 38. 1. Zasady udzielania uczniom pierwszej pomocy i procedury postępowania w razie
zaistnienia wypadku z udziałem uczniów określają odrębne przepisy.
2. Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych określają odrębne przepisy.
3. Wszyscy pracownicy szkoły winni zapoznać się z powyższymi zasadami.
§ 39. 1. Na terenie szkoły i przed szkołą jest zainstalowany monitoring wizyjny.
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2. Nagrania z monitoringu nie są archiwizowane, a jedynie zapisywane na twardym
dysku, a następnie nadpisywane.
3. Nagrania mogą być wykorzystane przez dyrektora szkoły i upoważnionych przez
dyrektora pracowników w sytuacji, gdy ich odtworzenie pomoże wyjaśnić zdarzenie,
do którego doszło na terenie szkoły lub przed budynkiem szkoły.
4. Szczegółowe uregulowania wprowadza dyrektor szkoły zarządzeniem.
§ 40. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone
przez uczniów do szkoły.
 Przyjmowanie uczniów do szkoły
§ 41. 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej z urzędu
przyjmowane są dzieci:
1) 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym;
2) 6-letnie– na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania
przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej;
zamieszkałe w obwodzie szkoły z sołectw: Kamienica Polska, Zawisna, Zawada, Rudnik
Wielki, Kolonia Klepaczka, Romanów, Podlesie, Wanaty, Osiny na podstawie zgłoszenia
rodziców.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego
przez szkołę, do której uczeń uczęszczał;
2) świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego
wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
4. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach
i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
§ 42. 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka
zamieszkałego w obwodzie szkoły, na wniosek rodziców dziecka.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologicznopedagogicznych.
§ 43. 1. Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą
jeżeli rodzice dziecka złożą wniosek o wydanie takiego zezwolenia przed rozpoczęciem roku
szkolnego lub w trakcie roku szkolnego, a szkoła podstawowa do której dziecko zostało
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przyjęte znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko.
Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązanie dołączyć do wniosku:
1) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
3) zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym
do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
2. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego prowadzonego
przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełnienia obowiązku
szkolnego.
§ 44. 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
1) pobraniu z sekretariatu szkoły albo ze strony internetowej szkoły formularza zgłoszenia;
2) wypełnieniu i podpisaniu formularza;
3) złożeniu formularza w sekretariacie lub u dyrektora szkoły.
§ 45. 1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej
dostępności.
2. Nabór do klasy pierwszej na dany rok szkolny prowadzony jest w okresie określonym
harmonogramem wydawanym przez dyrektora szkoły w miesiącu marcu roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym uczeń jest przyjmowany do klasy I.
3. Informacje o terminach naboru i szczegółowych jego zasadach są udostępniane przez
1) sekretariat szkoły;
2) tablicę ogłoszeń w szkole;
3) stronę internetową szkoły;
4) przekazanie indywidualnych informacji zainteresowanym rodzicom.
 Biblioteka szkolna
§ 46. 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej
i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie
zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz
w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej
i kulturalno-rekreacyjnej.
2. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół z terenu gminy
oraz rodzice uczniów.
3. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz godziny pracy biblioteki określa
regulamin biblioteki szkolnej.
4. Biblioteka szkolna mieści się w jednym pomieszczeniu, w którym wydzielone
są miejsca na:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza biblioteką.
5. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
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2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych
przedmiotów.
6. Do zadań biblioteki należy:
1) udostępnianie czytelnikom zbiorów bibliotecznych w czytelni i wypożyczanie ich poza
biblioteką;
2) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22aj ustawy
o systemie oświaty
3) prowadzenie ewidencji wypożyczeń;
4) powiększanie zbiorów bibliotecznych w ramach środków przekazywanych na ten cel
przez dyrektora szkoły i radę rodziców;
5) katalogowanie zbiorów;
6) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w wymiarze
zgodnym z ramowym planem nauczania;
7) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach;
8) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtujących
ich kulturę czytelniczą;
9) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
10) przysposabianie uczniów do samokształcenia, przygotowanie do korzystania z różnych
źródeł informacji;
11) wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły w zakresie pomocy uczniom
wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym i mającym trudności
w nauce);
12) zaspokajanie potrzeby kulturalno-rekreacyjnej uczniów;
13) współuczestniczenie w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie
wychowania czytelniczego w rodzinie;
14) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
15) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł;
16) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem
przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
o bibliotekach.
7. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek;
b) tworzenie aktywu bibliotecznego;
c) informowanie o aktywności czytelniczej;
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze
literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych
i czasopism pedagogicznych;
b) organizowanie wystawek tematycznych;
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c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki;
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych;
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece;
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa;
3) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece;
b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci;
d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych
dokumentów prawa szkolnego;
e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;
4) innymi bibliotekami, a w szczególności z Biblioteką Publiczną Gminy Kamienica Polska,
poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej;
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.;
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.
 Świetlica
§ 47. 1. W szkole działa świetlica dla uczniów. Świetlica jest pozalekcyjną formą
wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole
ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności
wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez
rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
5. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
6. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają
sprawozdania ze swojej działalności.
7. Do zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania
lekcji, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć
w tym zakresie;
4) stwarzanie warunków do uczestniczenia w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki
oraz kształtowanie nawyków higieny i czystości;
5) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami
upowszechniania kultury, sportu i rekreacji;
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i wychowankom dojeżdżającym do szkoły podczas
przejazdu autobusem szkolnym oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu do autobusu.
8. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia
prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.
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9. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny,
imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają,
i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych
godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.
10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy
znajdują się w regulaminie świetlicy.
 Stołówka szkolna
§ 48. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,
w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole jest zorganizowana
stołówka.
2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni dla uczniów.
3. Dożywianie dla uczniów prowadzone jest w formie obiadów jednodaniowych.
4. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
5. Warunki korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, w tym wysokość opłat za
posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
6. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców/prawnych opiekunów uczniów
z całości lub części opłat:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
7. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualne,
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS lub inni sponsorzy czy
organizacje.
8. Opłaty za obiady uiszcza się do 15 dnia bieżącego miesiąca w sekretariacie szkoły.
9. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce szkolnej. Szkoła nie prowadzi
sprzedaży obiadów na wynos.
10. Dokonuje się odliczenia kosztów obiadów w przypadku przynajmniej trzech kolejnych
dni nieobecności ucznia w szkole.
11. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu
należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu. W przypadku gdy należności nie można
zaliczyć na poczet kolejnego miesiąca następuje zwrot gotówki w sekretariacie szkoły.
12. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa
Regulamin stołówki.
 Pracownie i inne pomieszczenia szkolne
§ 49. 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie miejsca
i pomieszczenia jak:
1) sale lekcyjne;
2) pracownie:
a) fizyko-chemiczna;
b) przyrodniczo-biologiczno-geograficzna;
c) informatyczna;
3) gabinet pedagoga, psychologa i innych specjalistów;
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4) szatnie;
5) sala gimnastyczna, boisko;
6) plac zabaw.
2. Regulaminy pracowni, placu zabaw i obiektów sportowych określa dyrektor.
 Doradztwo zawodowe
§ 50. 1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
(WSDZ)
2. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami
i nauczycielami, ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez
szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego.
3. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:
1) cel główny: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej
i drogi dalszego kształcenia;
2) cele szczegółowe:
a) uczniowie:
 poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia;
 rozwijają swoje umiejętności i kompetencje;
 rozwijają
umiejętności
pracy
zespołowej,
przełamywania
barier
środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;
 wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią
określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń;
 są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji
w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej;
 są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
 znają czynniki trafnego wyboru zawodu;
 posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy;
 znają system kształcenia oraz ofertę szkół średnich;
 znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny;
 wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych
z wymaganiami szkoły;
 znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły;
 znają źródła informacji edukacyjnej;
b) nauczyciele:
 wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu w określaniu indywidualnych
profili;
 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;
 rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;
 wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów;
 realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą
programową;
 wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują
do specjalistów;
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włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces
orientacji doradztwa zawodowego w szkole;
c) rodzice:
 są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;
 znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;
 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;
 wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;
 angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady
pracy).
4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje zadania realizowane
w obrębie podmiotów:
uczniowie:
a) udzielanie informacji edukacyjnej w sferach istotnych przy wyborze zawodu:
poznawanie siebie, poznawanie zawodów, rozeznanie na rynku pracy;
b) zajęcia edukacyjne z zakresu doradztwa zawodowego;
c) działania z zakresu preorientacji zawodowej w ramach realizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
d) indywidualne
konsultacje
z uczniami
związane
z wyborem
szkoły
ponadpodstawowej;
e) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół średnich,
f) pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju
edukacyjno- zawodowego;
nauczyciele:
a) zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego;
b) określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia
poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkole;
c) realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki
edukacyjnej, a później drogi zawodowej i roli pracownika;
wychowawcy:
a) realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego
i programu doradztwa zawodowego w formie pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych,
warsztatów, dyskusji z uczniami, prezentowania materiałów informacyjnych
o wybranych szkołach średnich oraz z zakresu orientacji zawodowej, wycieczek
zawodoznawczych, itp.;
pedagog szkolny:
a) wspomaganie wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez
udostępnianie wszelkich niezbędnych materiałów typu: scenariusze lekcji,
kwestionariusze, ankiety, ćwiczenia, karty zainteresowań;
b) przygotowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa
zawodowego i struktury szkolnictwa;
c) poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności
i predyspozycji);
d) organizowanie spotkań ze specjalistami, reprezentantami różnych zawodów
np. rodzicami czy absolwentami;
rodzice:


1)

2)

3)

4)

5)
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a) prezentacja założeń pracy informacyjno- doradczej szkoły na rzecz uczniów;
b) wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych przez ich
dzieci;
c) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań
informacyjnych szkoły;
d) przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego
poziomach;
6) szkolny koordynator ds. doradztwa zawodowego:
a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
c) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym
na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie w życiu zawodowym;
d) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły, wspieranie rodziców
i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań
szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy
z uczniami itp.;
e) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości
działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.
5. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
a) w klasach I-VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego;
b) w klasach VII-VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
c) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
d) w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów
środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców,
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach
o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.
6. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa
zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
który określa:
1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
a) tematykę działań;
b) oddziały, których dotyczą działania;
c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych
działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami;
d) terminy realizacji działań;
e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań - z uwzględnieniem
potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych
z doradztwem zawodowym;
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3) Program, o którym mowa w ust. 6, opracowuje doradca zawodowy albo inny
nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego
w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły;
4) Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 6.
 Wolontariat
§ 51. 1. W szkole działa Szkolny Wolontariat, którego przedmiotem jest działalność
charytatywna, mająca za zadanie rozwijanie postaw altruistycznych.
2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie
społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
Cele szczegółowe:
1) Uwrażliwienie na potrzeby innych;
2) Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;
3) Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
4) Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;
5) Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;
6) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
7) Rozwijanie kreatywności i zaradności;
8) Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym.
3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym
oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych;
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.
4. Pracę Szkolnego Wolontariatu koordynuje Opiekun Szkolnego Wolontariatu.
5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
1) wychowawców;
2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;
3) rodziców;
4) inne osoby i instytucje.
6. Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat Wszystkie osoby przed ukończonym
18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego,
czyli rodzica bądź opiekuna prawnego.
7. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje
odrębny regulamin.
 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom
§ 52. 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika
w szczególności z:
1) niepełnosprawności;
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
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zaburzeń zachowania lub emocji;
szczególnych uzdolnień;
specyficznych trudności w uczeniu się;
choroby przewlekłej;
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
niepowodzeń edukacyjnych;
zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
1) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa
w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest
zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej
pracy z uczniem.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
5. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce udzielają uczniom
nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi,
doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8. Dyrektor szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 4 warunki współpracy,
o której mowa w ust. 4.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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dyrektora szkoły;
nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
higienistki szkolnej;
poradni;
asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe.
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów działających na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym
dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
8) dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów
nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
9) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
10) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej
pracy, a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym.
§ 53. 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna
jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy materialnej.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) zapewnienie dożywiania w formie posiłków obiadowych finansowanych przez GOPS;
2) zorganizowanie pomocy rzeczowej.
3)
4)
5)
6)
7)

 Współpraca szkoły z innymi instytucjami
§ 54. 1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi
placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
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1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom
i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
§ 55. 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.
2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga
uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
§ 56. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na
praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem
szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
§ 57. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą
kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów
oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach
określonych odrębnymi przepisami.
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Rozdział 5.
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami
§ 58. 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać
wychowawczą rolę rodziny.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego
i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Dla zapewnienia warunków do osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia
i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej
współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;
2) porad pedagoga szkolnego;
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań
z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania, dni otwarte).
4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły
o zmianę wychowawcy klasy.
5. Rodzice mają prawo do :
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi i wychowawczoprofilaktycznymi w danej klasie i szkole;
2) zapoznania się z przepisami prawa wewnątrzszkolnego, dotyczącymi w szczególności
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły dyrektorowi szkoły
oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
6) wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
6. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji
na tematy wychowawcze nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 59. 1. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania;
1) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i zgłaszanie niedyspozycji (fizycznych
i psychicznych) dziecka oraz wszelkie niepokojące objawów w jego zachowaniu,
mających wpływ na funkcjonowanie w grupie;
2) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
2. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
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4) zgłaszania w formie pisemnej lub telefonicznie próśb o wcześniejsze zwolnienie dziecka
z zajęć szkolnych w danym dniu;
5) poinformowania dyrektora szkoły każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian
w zakresie praw rodzicielskich;
6) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji
rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego poza granicami kraju
(dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, a przebywającego czasowo
za granicą);
7) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia,
o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku
warunków nauki określonych w tym zezwoleniu;
8) korzystania z dziennika elektronicznego, analizowania ocen i frekwencji ucznia,
odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy oraz innych nauczycieli.
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Rozdział 6.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 Pracownicy szkoły
§ 60. 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
oraz ustawa Kodeks pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania
pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników
samorządowych.
§ 61. 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach:
1) pracownik administracyjny;
2) pracowników obsługi.
2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników
niepedagogicznych oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy
czynności.
3. Kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły
określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
§ 62. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy
stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor
opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
2. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć inne stanowiska
kierownicze.
3. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa
wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
 Nauczyciele
§ 63. 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę
moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą;
3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w tym kształtowanie
u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
2) kształcenie i wychowywanie uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;
3) dokonanie wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku
szkolnego;
4) przedstawienie dyrektorowi szkoły programu nauczania;
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5) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania;
6) właściwie organizowanie procesu nauczania;
7) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oceniania
wewnątrzszkolnego;
8) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy;
9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
10) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz
wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora
szkoły w tym zakresie;
11) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach;
12) w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów;
13) indywidualizowanie procesu nauczania;
14) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności
oraz zainteresowań;
15) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły;
16) systematyczne, zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie obowiązującej
dokumentacji;
17) stosowanie się do zarządzeń i komunikatów dyrektora szkoły znajdujących się w księdze
zarządzeń, na tablicy ogłoszeń lub w dzienniku elektronicznym;
18) wdrażanie zaleceń zawartych w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej
dotyczącej uczniów;
19) uczestniczenie w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty;
20) wykonywanie innych zadań przydzielonych przez dyrektora szkoły.
21) obowiązek pozostawania w dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo,
a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego
wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio
do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.
4. W zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów nauczyciele zobowiązani
są:
1) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów
stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
2) zwracać szczególną uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie
potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić pracownika
obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;
3) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach,
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia
uczniów.
5. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur podczas przerw międzylekcyjnych i przed
rozpoczęciem zajęć:
1) nadzór nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych, a także przed i po zajęciach
określa regulamin dyżurów. Organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli ustala
wicedyrektor szkoły. W czasie przerw uczniowie pozostają pod nadzorem i opieką
nauczycieli. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych mogą przebywać
na dziedzińcu szkolnym (na świeżym powietrzu).
2) podczas pełnienia dyżuru nauczyciel obowiązany jest do:
a) zapoznania się z regulaminem pełnienia dyżuru;
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b) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym
jego nadzorowi;
c) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań
odbiegających od przyjętych norm;
d) reagowania na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania
(agresywne postawy wobec kolegów; bieganie po korytarzach i schodach, siadanie
na poręczach schodów, parapetach okiennych, wychylanie się przez okno,
podstawianie nóg, itp.);
e) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi
do sal lekcyjnych;
f) dbania by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ścian, ławek i innych
urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin;
g) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia
do budynku szkolnego i sal lekcyjnych;
h) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów zasad wchodzenia do szatni,
przebierania się i wychodzenia z niej;
i) dopilnowania i egzekwowania zakazu opuszczania terenu szkoły podczas przerwy;
j) kontrolowania toalet szkolnych.
6. Obowiązki nauczyciela pełniącego opiekę podczas dowozu uczniów do szkoły
i odwozu uczniów do domu.
1) Nauczyciel pełniący funkcję opiekuna podczas dowozu uczniów do szkoły jest
odpowiedzialny za:
a) dopilnowanie aby uczniowie wchodzili do autobusu pojedynczo, przednimi
drzwiami;
b) bezpieczeństwo uczniów w czasie przejazdu autobusu (dopilnowanie aby wszyscy
uczniowie mieli miejsca siedzące, aby nie wstawali i nie zmieniali miejsc w czasie
jazdy oraz aby zachowali spokój);
c) dbanie o to aby uczniowie nie jedli, nie pili, nie wyjmowali długopisów, ołówków
lub innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla dowożonych uczniów;
d) dbanie aby uczniowie nie śmiecili i nie dewastowali pojazdu;
e) przeprowadzenie dzieci z parkingu do szkoły.
2) Nauczyciel pełniący funkcję opiekuna podczas odwozu uczniów jest odpowiedzialny za:
a) sprawdzenie czy wszyscy uczniowie się ubrali i opuścili szatnię;
b) ustawienie uczniów w pary;
c) odczytanie listy uczniów odjeżdżających danym kursem;
d) przeprowadzenie uczniów do autobusu szkolnego oczekującego na dzieci
na parkingu. (nauczyciel idzie pierwszy i przeprowadza uczniów przez ulicę);
e) dopilnowanie aby uczniowie wchodzili do autobusu pojedynczo, przednimi
drzwiami;
f) bezpieczeństwo dzieci w czasie przejazdu (dopilnowanie aby wszyscy uczniowie
mieli miejsca siedzące, aby nie wstawali i nie zmieniali miejsc w czasie jazdy oraz
aby zachowali spokój).
7. W sytuacji wypadku w szkole:
1) uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły są obowiązani do natychmiastowego
informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia, albo pełniącego dyżur na przerwie,
o każdym zaistniałym lub zauważonym wypadku;
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2) nauczyciel powinien:
a) udzielić uczniowi, który uległ wypadkowi pierwszej pomocy,
b) zgłosić wypadek dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły,
c) w przypadku przebywania z uczniami poza terenem szkoły zapewnić uczniowi
pomoc medyczną najczęściej poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego;
d) niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów)
poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę;
e) zabezpieczyć miejsce wypadku, nie dokonywać w tym miejscu żadnych zmian;
f) postępować zgodnie z dalszymi ustaleniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego
wyznaczonej;
g) złożyć szczegółowe wyjaśnienia zespołowi prowadzącemu postępowanie dotyczące
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
8. Powinności nauczyciela w zakresie bhp w czasie organizacji wycieczki szkolnej
lub innej imprezy:
1) Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren szkoły odpowiada za zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. Powinien posiadać stosowne kwalifikacje
do prowadzenia wybranej formy wycieczki. Uczestnicy znajdują się pod jego stałym
nadzorem.
2) Nauczyciel obowiązany jest:
a) opracować program wycieczki i regulamin pobytu, wypełnić kartę wycieczki
imprezy i przedłożyć ją dyrektorowi do zatwierdzenia;
b) uzyskać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych ) na udział ich dzieci
w wycieczce;
c) sprawdzić czy u uczniów nie wystąpią przeciwwskazania zdrowotne ograniczające
ich uczestnictwo w wycieczce. (informacja, oświadczenie rodziców, opiekunów
prawnych);
d) ustalić z dyrektorem/wicedyrektorem liczbę opiekunów i określić dla nich
obowiązki;
e) zapoznać uczniów z regulaminem imprezy – wycieczki;
f) sprawdzać stan liczebny uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,
w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu, w razie potrzeby dyscyplinować
uczestników;
h) w chwili wypadku nauczyciel/kierownik wycieczki koordynuje przebieg akcji
ratunkowej, ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania;
i) jeśli wycieczka udaje się w rejony powyżej 1000 m n.p.m. oraz w parkach
narodowych i rezerwatach musi być prowadzona przez przewodnika z odpowiednimi
kwalifikacjami na dany teren, (szczegółowe przepisy przewidują również
przewodników w innych sytuacjach);
j) zapoznać uczestników z regulaminami obowiązującymi w miejscach noclegu,
planami ewakuacji, regulaminami korzystania z różnych urządzeń itp.;
k) na wycieczkę zabrać dobrze wyposażoną apteczkę;
l) dopilnować aby podczas wycieczki rowerowej liczebność grupy nie przekroczyła
15 osób (razem z opiekunem), każdy uczestnik musi posiadać kartą rowerową;
m) bezwzględnie odwołać wyjście w teren podczas burzy, silnego mrozu, śnieżycy,
gołoledzi i podobnych niesprzyjających warunków atmosferycznych.
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9. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za osiągane efekty
prowadzonych zajęć edukacyjnych.
10. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, cywilnie lub karnie za:
1) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego;
2) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów
na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów;
3) nieznajomość obowiązujących w szkole procedur;
4) nieznajomość dokumentów regulujących organizację pracy szkoły;
5) nieprzestrzeganie statutu szkoły i innych regulaminów;
6) nieprzestrzeganie dyscypliny pracy;
7) wpływanie na negatywny wizerunek nauczyciela i szkoły.
11. Poza wymienionym w ust. 10 zakresem, nauczyciel ma obowiązki, uprawnienia
i odpowiedzialność wynikające z przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela, Regulaminie
Pracy, Kodeksie Pracy i innych przepisach szczegółowych prawa pracy.
 Zespoły nauczycieli
§ 64. 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne
zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu
podręczników;
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów badania
wiadomości i umiejętności uczniów;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
6) opiniowanie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, autorskich programów
nauczania.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
§ 65. 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest
do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów
uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog oraz wskazani przez dyrektora szkoły
wychowawcy i inni nauczyciele.
3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów;
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły;
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych i profilaktycznych radzie
pedagogicznej;
4) opracowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego stała
ewaluacja.
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§ 66. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziału,
którego zadaniem jest w szczególności:
2. Do zadań zespołu oddziału klasy należy:
1) ustalanie zestawu programów i zestawu podręczników dla danego oddziału;
2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami
danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych;
3) wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów;
4) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału;
5) opracowywanie indywidualnych programów pracy z uczniem wymagającym pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
6) opracowanie kalendarza imprez do 15 września danego roku szkolnego.
3. Pracą zespołu kieruje wychowawca oddziału.
§ 67. 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania
wyników nauczania;
3) przeprowadzanie testów kompetencji;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli;
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni.
 Wychowawcy klas
§ 68. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz
między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
2. Wychowawca w celu realizacji zadań:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski;
b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
c) plan działań wychowawczo-profilaktycznych klasy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i korygując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna
jest indywidualna opieka;
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
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b) współdziałanie z rodzicami w dziedzinach wychowawczych;
c) włączenie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
5) informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach
i podczas spotkań indywidualnych;
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczo-profilaktycznego dla danej klasy w oparciu o program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły,
planem wychowawczo-profilaktycznym klasy i zasadami oceniania;
3) zapoznanie uczniów z prawem szkolnym, w tym ze statutem i innymi dokumentami
regulującymi organizację szkoły;
4) zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka ze statutem szkoły;
5) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną
na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego;
6) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
pielęgniarką;
7) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej;
8) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo;
9) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego
możliwościami i zainteresowaniami;
10) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn
absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego;
11) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia;
12) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych
formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych;
13) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, oparte na tolerancji
i poszanowaniu godności osobistej;
14) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość
na terenie klasy, szkoły, osiedla;
15) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie
przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych
w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym
i rodzicami ucznia;
16) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań
profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
17) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia
oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią;
18) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących,
śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania,
osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych,
problemach wychowawczych;
19) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej
zarządzeniami dyrektora szkoły;
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20) opracowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i wdrażanie oraz
przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły i planu wychowawczo-profilaktycznego klasy
oraz tematyki godzin z wychowawcą dla danego oddziału, harmonogramu imprez
klasowych i szkolnych;
21) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
4. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem
samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
5. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły,
którego decyzja jest ostateczna.
§ 69. 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej,
metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych
od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów
wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
2. Nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie dyrektor szkoły przydziela
opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych
w szkole.
§ 70. 1. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły
w następujących przypadkach:
1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;
2) na wniosek uczniów i rodziców;
3) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi
4) z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).
2. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Od decyzji dyrektora szkoły, stronom przysługuje w terminie 3 dni od daty
przekazania decyzji dyrektora, prawo do odwołania się.
 Pedagog
§ 71. 1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. Pedagog szkolny organizuje pomoc
pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju
psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie
z nauczycielami, rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz
instytucjami pozaszkolnymi.
2. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
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4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych;
9) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
10) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
i nauczycieli;
12) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
13) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie preorientacji zawodowej i wyboru przez uczniów
kierunku kształcenia;
14) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
15) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym
indywidualny program lub tok nauki;
16) współdziałanie w opracowaniu projektu programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły i jego ewaluacji;
17) dbanie o realizację obowiązku szkolnego;
18) organizowanie różnych form terapii uczniom z objawami niedostosowania społecznego;
19) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi
i kierowanie do nich wszystkich potrzebujących;
20) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczowychowawczymi;
21) prowadzenie dokumentacji tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych uczniów
zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
3. W szkole zatrudniony jest pedagog specjalny. Do zadań pedagoga specjalnego należy
w szczególności:
1) współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami,
rodzicami oraz uczniami w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia
aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
48

STATUT
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej

2)

3)

4)
5)
6)

7)

1)
2)
3)
4)
5)

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno –
komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
współpraca z zespołem do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie:
a) opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym
zapewnienia mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
b) dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów.
wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
i jego udziału w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom,
prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
w zależności od potrzeb uczniów,
współpraca w zależności od potrzeb z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno –
pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, dyrektorem szkoły, wychowawcami,
nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem, pomocą nauczyciela, pracownikiem
socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem sądowym;
przedstawianie radzi pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego w zakresie
zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 Psycholog
§ 72. 1. W szkole jest zatrudniony psycholog.
2. Do zadań psychologa należy planowanie własnej pracy oraz w szczególności:
udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń
szkolnych;
przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego;
organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania
społecznego;
prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
współpraca z nauczycielami i pedagogiem w realizacji zadań profilaktycznych,
wychowawczych oraz zdrowotnych;
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6) współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami przy
minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom
zachowania uczniów;
7) dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów;
8) współpraca z organami szkoły oraz instytucjami wspierającymi i współpracującymi
ze szkołą w sprawach dotyczących uczniów;
9) systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy psychologa.
 Nauczyciel współorganizujący kształcenie
§ 73. 1. W szkole zatrudnia się dodatkowo dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera
lub niepełnosprawności sprzężone:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia lub
2) (uchylony)
3) pomoc nauczyciela.
2. Nauczyciele zatrudnieni w celu współorganizowania kształcenia, o których mowa
w ust. 1:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w Indywidualnym
Programie Edukacyjno – Terapeutycznym;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami specjalistami pracę wychowawczą;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w IPET;
4) prowadzą dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki dziecka
niepełnosprawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) prowadzą, w zależności od potrzeb ucznia oraz kompetencji nauczyciela, zajęcia
rewalidacyjne, socjoterapeutyczne lub resocjalizacyjne
6) oceniają postępy uczniów oraz informują o nich nauczycieli uczących dzieci i ich
rodziców;
7) udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom realizującym działania i zajęcia określone
w IPET, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

1)
2)

3)
4)

 Logopeda
§ 74. 1. W szkole zatrudniony jest logopeda.
2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy
głośnej i pisma;
diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów oraz – odpowiednio
do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń
prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
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5) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjnokompensacyjne;
6) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
7) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
szkoły i placówki;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;
9) współdziałanie w opracowaniu projektu programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły i jego ewaluacji;
10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 Doradca zawodowy
1)
2)

3)

4)

5)
6)

§ 74a. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją
doradztwa zawodowego;
prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w tym prowadzenie zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami
wychowawcami opiekującymi się oddziałami, pedagogiem i psychologiem, programu
realizacji doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji;
wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami,
pedagoga i psychologa, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji
doradztwa zawodowego;
wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej;
koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym
gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
2. W przypadku braku doradcy zawodowego zadania jego zadania realizuje wskazany
przez dyrektora szkoły nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się
oddziałem, pedagog lub psycholog.

 Bibliotekarz
§ 75. 1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza szkoły należy:
1) Praca pedagogiczna:
a) udostępnianie zbiorów;
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b) udzielanie informacji;
c) poradnictwo w doborze lektury;
d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji
przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów;
e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
f) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktycznowychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
g) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;
h) organizacja konkursów czytelniczych.
2) Prace organizacyjno-techniczne:
a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki;
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;
c) opracowywanie sprawozdań z pracy biblioteki, zawierających ocenę czytelnictwa;
d) odpowiedzialność za stan majątkowy biblioteki;
e) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja;
f) organizowanie warsztatu informacyjnego;
g) wydzielenie księgozbioru podręcznego;
h) selekcja zbiorów;
i) konserwacja zbiorów.
 Nauczyciele świetlicy
§ 76. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców;
2) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunki do nauki własnej;
3) organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów posiadających problemy z nauką;
4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego;
5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz stwarzanie warunków dla wykazania
ich zamiłowań i uzdolnień;
6) kształtowanie nawyków i potrzeb uczestnictwa w kulturze;
7) upowszechnianie kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny, czystości
oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
8) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności;
9) prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć świetlicowych;
10) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
11) troszczenie się o stan estetyczny pomieszczeń świetlicy oraz powierzonego sprzętu i gier
oraz zabawek.
 Pracownicy administracji i obsługi
§ 77. Do zadań pracowników i administracji należy:
1) informowanie pracowników pedagogicznych o zauważonych sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu uczniów;
2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem
uczniów;
3) udzielanie pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnych;
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4)
5)
6)
7)
8)

rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności);
przestrzeganie regulaminu pracy;
poszanowanie mienia szkolnego;
przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
przestrzeganie tajemnicy służbowej.
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Rozdział 7.
Uczniowie szkoły
 Prawa i obowiązki ucznia
§ 78. 1. Prawa ucznia wynikają z przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących
międzynarodowych aktów prawnych w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma także prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
5) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce;
9) znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;
10) odwoływania się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie
z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;
11) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
12) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności;
13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych;
14) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
15) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych- jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
16) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;
17) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;
18) do bezpłatnego dowozu i odwozu oraz opieki przysługującej uczniom w czasie przewozu
do szkoły;
19) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian
i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;
20) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
21) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego;
22) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii;
23) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich
sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej
podstawowych praw uczniów;
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24) otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie
decyzjach zwłaszcza o przeniesieniu do innej klasy (szkoły), skutkach decyzji jego
dotyczących, nagrodach i karach;
25) pomocy materialnej.
§ 79. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły
i stosownych regulaminach, a zwłaszcza dotyczących:
1) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
2) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
3) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
4) okazywania szacunku dla symboli narodowych, dbania o piękno mowy ojczystej;
5) systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac poleconych
przez nauczyciela do wykonania w domu;
6) efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę, rzetelną pracę
nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;
7) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: zachowywania należytej
uwagi, zabierania głosu, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Na terenie
szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne. Zabrania się używania wulgarnych
słów, zwrotów, gestów;
8) przestrzegania zasad współżycia społecznego;
9) okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom;
10) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności;
11) szanowania poglądów i przekonań innych;
12) szanowania godności i wolności drugiego człowieka;
13) zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
14) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie
pić alkoholu, nie używać e-papierosów, nie używać narkotyków ani innych środków
odurzających;
15) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. Za zniszczone mienie
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście
naprawić zniszczone mienie, pokryć koszty jego naprawy lub koszty zakupu nowego
mienia;
16) dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju:
a) strój ucznia powinien być czysty, schludny oraz adekwatny do zajęć w jakich uczeń
uczestniczy tak, by nie zagrażało to bezpieczeństwu jego i innych uczniów;
b) ubrania powinny być w stonowanych kolorach, niezawierające nadruków
wulgarnych, promujących używki, obrażających uczucia lub powszechnie
nieakceptowanych;
c) garderoba nie może być przezroczysta ani odsłaniać ramion, biustu, brzucha,
podbrzusza, pleców oraz pośladków, a także bielizny: spódnice, sukienki lub szorty
nie mogą być zbyt krótkie;
d) nie dopuszcza się mocnego makijażu i farbowania włosów oraz fryzur świadczących
o przynależności do subkultur;
e) w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy,
na który składa się biała bluzka lub koszula i ciemne – czarne lub granatowe – długie
spodnie albo spódnica lub sukienka oraz ciemne półbuty;
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f) podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój i obuwie sportowe;
g) w budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne;
h) w budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających
zdrowiu i bezpieczeństwu;
17) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
18) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
19) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
20) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów;
21) podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli;
22) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie;
23) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych - uczeń zobowiązany jest
przedłożyć usprawiedliwienie pisemne w dniu stawienia się na zajęcia
lub na najbliższych zajęciach z wychowawcą. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia
dokonują rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnego oświadczenia, które
powinno zawierać: datę usprawiedliwianej nieobecności, jej wymiar (w dniach lub
godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć), przyczynę i wyraźny podpis
rodziców (opiekunów prawnych). Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność
ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie;
24) szanowania ceremoniału szkoły i uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez
szkołę;
25) na terenie szkoły i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę (w czasie zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i przerw) oraz w autobusie szkolnym
zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
Korzystanie z telefonu może nastąpić tylko w szczególnie w uzasadnionych przypadkach
za wiedzą i pozwoleniem nauczyciela (np. w razie konieczności skontaktowania się
z opiekunem prawnym, w sytuacji korzystania z urządzenia jako środka dydaktycznego).
Niedozwolone jest nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej
przebywających bez zgody dyrektora lub wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego
dane zajęcia;
26) uczniowie przynoszą do szkoły telefon lub inne urządzenie na własną odpowiedzialność szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub zniszczenie wyżej
wymienionych przedmiotów, a korzystanie z nich wymaga zgody nauczyciela
27) uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach
określonych przez dyrektora szkoły.
§ 80. 1. W przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i Konwencji
o Prawach Dziecka uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć skargę:
1) w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia do wychowawcy klasy lub pedagoga
szkolnego;
2) w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły
do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego;
3) w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela do wychowawcy klasy;
4) w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do pedagoga szkolnego;
5) w przypadku naruszenia praw przez pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły.
2. Wszystkie skargi winny być rozpatrywane i rozstrzygnięte w pierwszej kolejności
na drodze mediacji.
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3. Obowiązek dokumentowania rozpatrywanych skarg spoczywa odpowiednio
na wychowawcy i na pedagogu szkolnym.
4. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie ma prawo odwołać się do dyrektora
szkoły, jeśli uważa sposób rozpatrzenia skargi za niezadowalający.
5. Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi. Postępowanie
wyjaśniające winno zostać zakończone w terminie do 30 dni od daty złożenia skargi.
6. Dyrektor szkoły informuje ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o wynikach
postępowania wyjaśniającego oraz dokumentuje postępowanie w w/w kwestiach.
 Nagrody i kary
§ 81. 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwała wychowawcy na forum klasy;
2) pochwała wychowawcy na zebraniu z rodzicami;
3) pochwała opiekuna organizacji uczniowskich;
4) pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej;
5) dyplom uznania dla uczniów klas IV-VIII za średnią ocen klasyfikacji rocznej/końcowej
od 4,5 do 4,74 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie;
6) dyplom uznania dla uczniów za wzorową postawę i szczególne zaangażowanie
w działalność na rzecz klasy i szkoły.
7) nagroda rzeczowa ufundowana przez radę rodziców dla uczniów klas IV-VIII za średnią
ocen klasyfikacji rocznej/końcowej 4,75 i wyższą oraz co najmniej bardzo dobre
zachowanie;
8) nagroda rzeczowa ufundowana przez radę rodziców dla uczniów klas VIII za szczególne
osiągnięcia i reprezentowanie szkoły na zewnątrz oraz co najmniej dobre zachowanie;
9) list gratulacyjny dla rodziców od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej dla uczniów klas
VIII za średnią ocen klasyfikacji końcowej 4,75 i wyższą oraz co najmniej bardzo dobre
zachowanie;
10) świadectwo z wyróżnieniem za średnią ocen klasyfikacji rocznej/końcowej 4,75 i wyższą
oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie;
11) nagroda specjalna ufundowana przez dyrektora szkoły dla ucznia klasy VIII
za szczególne osiągnięcia (finalista lub laureat konkursu, olimpiady) i najwyższą średnią
ocen końcowych w szkole oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.
2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
1) szczególne osiągnięcia w nauce;
2) wzorowa postawa;
3) aktywny udział w życiu szkoły;
4) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach
sportowych;
5) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole;
6) praca w ramach wolontariatu.
3. Zasady typowania uczniów do nagród i wyróżnień:
1) uczniowie mogą być typowani do nagród i wyróżnień przez:
a) dyrektora szkoły;
b) wychowawcę klasy;
c) nauczycieli uczących w szkole;
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d) opiekunów organizacji szkolnych;
e) radę rodziców.
2) szczególnie wyróżniający uczniowie mogą otrzymać nagrody ufundowane przez:
a) władze państwowe i samorządowe;
b) instytucje pozarządowe;
c) radę rodziców;
d) osoby prywatne.
4. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie
z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody
przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego
pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły
w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 3 dni, może
posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
§ 82. 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności
za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
2. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły
i regulaminów, w szczególności za:
1) zaniedbywanie obowiązku nauki;
2) naruszanie nietykalności cielesnej;
3) nieposzanowanie godności ludzkiej;
4) niszczenie mienia szkolnego;
5) palenie papierosów;
6) wagary;
7) wchodzenie w kolizję z prawem.
3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady
pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
4. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) upomnienie nauczyciela;
2) upomnienie wychowawcy klasy;
3) upomnienie opiekuna organizacji uczniowskich;
4) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji;
5) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;
6) powiadomienie rodziców o nieodpowiednim zachowaniu;
7) przeniesienie do równoległej klasy;
8) prace społeczne na rzecz klasy lub szkoły;
9) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.
5. Dyrektor szkoły może wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska może korzystnie
wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane
w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu
innych uczniów;
3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie,
posiadanie środków odurzających.
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6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary
nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
7. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie)
lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać
się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia uzyskania kary. Dyrektor rozpatruje
odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
8. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły w terminie 3 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu,
może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.
9. Od decyzji dyrektora rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo odwołać
się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem szkoły.
10. Kary mogą być anulowane przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu z samorządem
uczniowskim. Kara może być również zawieszona przez udzielającego ją na prośbę rodziców
w uzasadnionych przypadkach.
11. 1) W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu
karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego,
zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci:
a) pouczenia,
b) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie,
c) przeproszenia pokrzywdzonego,
d) przywrócenia stanu poprzedniego,
e) wykonania określonych prac na rzecz szkoły.
2) Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary
określonej w statucie szkoły.
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Rozdział 8.
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 83. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Warunki i sposób ustalania ocen śródrocznych i rocznych, w tym w oddziałach klas
I- III, określają odrębne przepisy.
3. W ostatnim roku nauki w szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
 Zasady ogólne i formy oceniania
§ 84. 1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. 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.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne zawiera elementy oceniania kształtującego (OK) i ma
na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
6) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił
dobrze i jak powinien dalej się uczyć, a rodzicom informacji o szczególnych
uzdolnieniach ucznia.
7) Ocenianie kształtujące (OK) stosowane jest w zakresie:
a) celów lekcji - zrozumiałych dla ucznia;
b) kryteria oceniania jasno określające, co będzie oceniane (nacobezu) do danego
działu;
c) informacji zwrotnej - w formie ustnej, a na wyraźne życzenie rodzica raz w półroczu
w formie pisemnej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
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2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 85. 1. Oceny z zajęć edukacyjnych dzielą się na:
1) bieżące;
2) śródroczne klasyfikacyjne;
3) roczne klasyfikacyjne;
4) końcowe klasyfikacyjne.
2. Ustala się następującą skalę ocen z zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV-VIII:
Ocena słowna
Ocena cyfrowa
Skrót
celujący
6
cel
bardzo dobry
5
bdb
dobry
4
db
dostateczny
3
dst
dopuszczający
2
dop
niedostateczny
1
ndst
3. Ustala się następującą skalę ocen zachowania dla uczniów klas IV-VIII:
Ocena słowna
Skrót
wzorowe
wz
bardzo dobre
bdb
dobre
db
poprawne
popr
nieodpowiednie
ndp
naganne
ng
4. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz
zachowania są ocenami opisowymi.
5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
są ocenami opisowymi.
 Formułowanie wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania zajęć edukacyjnych.
§ 86. 1. Wymagania edukacyjne są to oczekiwane osiągnięcia uczniów
na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie realizacji programów nauczania. Określają,
co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu kształcenia.
2. Ustala się następujące kryteria wymagań na poszczególne stopnie szkolne
obowiązujące przy ocenianiu bieżącym, śródrocznym, rocznym:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
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a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej
w danej klasie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;
b) biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe;
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo
krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawie programowej
w danej klasie;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową
w danej klasie, ale opanował je na poziomie dobrym;
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne.
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w danej
klasie na poziomie średnim;
b) rozumie wiadomości, czyli jest w stanie przedstawić je swoimi słowami lub w innej
formie niż były;
c) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności.
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawowych umiejętności i wiadomości określonych
w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez
ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim
stopniu trudności.
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości w danej klasie, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu;
b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności.
3. W przypadku oceniania punktowego prac pisemnych obowiązują następujące zasady
przeliczania punktów na oceny:
Ocena
Ilość punktów
cel
98%
bdb
90%
db
75%
dst
50%
dop
30%
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4. Przy wystawianiu ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych nie są brane pod uwagę
następujące elementy:
1) poglądy;
2) status materialny;
3) pochodzenia;
4) wygląd zewnętrzny;
5) płeć.
§ 87. 1. Przyjmuje się system oceniania przedmiotowego, w którym zawarte są:
1) szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
z danych zajęć edukacyjnych;
2) zasady, formy i terminy poprawy oceny;
3) sposoby gromadzenia informacji o formach aktywności uczniów;
4) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
5) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.
2. Sprawy sporne związane z regulaminem oceniania, rodzice (prawni opiekunowie)
kierują do dyrektora szkoły w terminie nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej.
 Dostosowanie wymagań i form oceniania
§ 88. 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych,
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii o specyficznych trudnościach w
uczeniu się lub innej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
4. W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust.2-3,
który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – dostosowanie następuje na
podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt
5 ustawy - Prawo oświatowe.
5. Nauczyciel wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Zasady
dostosowywania wymagań zawarte są w ocenianiu przedmiotowym.
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7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, lub informatyki
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych przez lekarza ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie jego opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, lub informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”
albo “zwolniona”.
10. 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 lub z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
11. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 10, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
13. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć
edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne
wchodzące w skład tego bloku.
14. Nauczyciel oceniając i analizując osiągnięcia edukacyjne uczniów doskonali metody
pracy oraz organizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych poprzez:
1) ewaluację zasad oceniania przedmiotowego;
2) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i poziomu klasy;
3) samoocenę własnej pracy.


Tryb i zasady oceniania oraz ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych,
rocznych i bieżących z zajęć edukacyjnych.
§ 89. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
1) pierwsze – od początku roku szkolnego do ferii zimowych,
2) drugie – od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego.
2. W przypadku rażącej różnicy w ilościach tygodni w obu półroczach – rada
pedagogiczna może postanowić inaczej.
3. Klasyfikacja śródroczna z zajęć edukacyjnych polega na okresowym podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.
4. Klasyfikacja śródroczna z zajęć edukacyjnych ucznia z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów,
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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5. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo
najwyższej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niższych w szkole.
7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne dla uczniów klas IV-VIII
ustala się w sposób określony w statucie szkoły w § 85 ustęp 2 i 3, a dla uczniów klas I-III
zgodnie z § 85 ustęp 4.
8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
9. Oceny bieżące uczniów odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym według
następujących zasad:
1) Cyfrą lub skrótem według jednolitych znaków zawartych w § 85 ustęp 2;
2) Dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaków: „+” i „-” ;
3) Wyniki prac pisemnych zapisuje się kolorem czerwonym;
4) Przy ocenach zapisanych na czerwono należy odnotować zakres materiału, który podlegał
ocenie;
5) Dopuszcza się stosowanie skrótów: „np”- nieprzygotowany; „bz”- brak zadania;
6) Dopuszcza się notowanie form aktywności w postaci „+” i „-”;
7) Zapis w postaci ocena/ocena oznacza poprawioną ocenę bieżącą.
10. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania, dlatego powinno być
systematyczne. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących służących do sformułowania ocen
klasyfikacyjnych w klasach IV-VIII:
1) W przypadku zajęć edukacyjnych odbywających się w wymiarze jednej godziny
tygodniowo – 4 oceny;
2) W przypadku zajęć edukacyjnych odbywających się w wymiarze dwóch godzin
tygodniowo – 5 ocen;
3) W przypadku zajęć edukacyjnych odbywających się w wymiarze trzech i więcej godziny
tygodniowo – 6 ocen.
W uzasadnionych przypadkach (choroba ucznia, choroba nauczyciela) minimalna ilość
ocen może być obniżona odpowiednio o jedną (nie mniej niż trzy oceny).
§ 90. 1. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca
klasy są zobowiązani do:
1) poinformowania z miesięcznym wyprzedzeniem ucznia i jego rodziców/prawnych
opiekunów o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
poprzez dziennik elektroniczny, a w przypadku oceny niedostatecznej również w formie
pisemnej.
2) ustalenia oceny klasyfikacyjnej na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej
i wpisania jej w dzienniku lekcyjnym.
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§ 91. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. Przy ocenianiu uczniów z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, brany
jest w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną.
6. Na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu ocena klasyfikacyjna
zachowania ucznia.
7. Ustalona ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
§ 92. Pomiar osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się za pomocą następujących
narzędzi:
1. prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany) – wg specyfiki przedmiotu praca
zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona wpisem do dziennika, (czas
trwania 1-2 godzin lekcyjnych);
2. prace pisemne - kartkówki – obejmujące maksymalnie trzy ostatnie lekcje,
bez zapowiedzi – czas trwania do 15 minut;
3. odpowiedzi ustne;
4. prace domowe;
5. ćwiczenia i doświadczenia;
6. prace wytwórcze;
7. prace długoterminowe;
8. obserwacje uczniów podczas zajęć edukacyjnych, a w szczególności:
1) przygotowanie do lekcji;
2) aktywność;
3) praca w grupie;
4) ćwiczenia praktyczne;
9. aktywność pozalekcyjna:
1) udział w konkursach;
2) uczestnictwo w kołach zainteresowań;
3) prace dodatkowe;
10. inne formy aktywności zawarte w ocenianiu przedmiotowym.
§ 93. Zasady ogólne oceniania bieżącego:
1. W ciągu tygodnia uczeń klas IV-VI może mieć maksymalnie dwie prace klasowe lub
sprawdziany, a w danym dniu jedną. W ciągu tygodnia uczeń klas VII-VIII może mieć
maksymalnie trzy prace klasowe lub sprawdziany, a w danym dniu jedną;
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2. Zmiana terminu pracy klasowej może nastąpić na uzasadnione życzenie uczniów
z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje pkt 1. Jeżeli zmiana
terminu pracy klasowej następuje z inicjatywy nauczyciela, jest on zobowiązany ustalić
z klasą nowy termin z zachowaniem zasad wprowadzonych w ocenianiu wewnątrzszkolnym;
3. Częstotliwość oceniania na poszczególnych zajęciach wynika z zasad przyjętych
w ocenianiu przedmiotowym;
4. Prace klasowe i sprawdziany winny zostać sprawdzone, a ich wyniki przedstawione
uczniom w ciągu dwóch tygodni od napisania;
5. Kartkówki winny zostać sprawdzone, a ich wyniki przedstawione uczniom w ciągu
jednego tygodnia od napisania;
6. Jeśli uczeń nie napisał pracy klasowej lub sprawdzianu z powodu nieobecności
w szkole, powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły;
7. Uczeń ma prawo do poprawiania ocen. Ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu uczeń
poprawia pisząc dodatkową, poprawkową pracę klasową lub sprawdzian, której ocenę
dopisujemy do poprzedniej (ocena/ocena);
8. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub
brak pracy domowej bez podania przyczyny. Fakty te zgłasza przed lekcją nauczycielowi;
9. Uczeń może otrzymywać plusy – za aktywną pracę na zajęciach edukacyjnych (trzy
plusy dają ocenę bdb). Uczeń może także otrzymywać minusy – jeśli jest nieprzygotowany do
zajęć lub nie odrobił pracy domowej (trzy minusy dają ocenę ndst);
10. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej,
w okresie ustalonym indywidualnie z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych;
11. Uczeń korzystający z niedozwolonych form pomocy podczas sprawdzania
jego wiadomości i umiejętności otrzymuje ocenę niedostateczną.


Warunki i tryb odwoływania się od uzyskanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych.
§ 94. 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być poprawiona
w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli została wystawiona zgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania ocen i uczeń spełnia warunki do wyznaczenia mu egzaminu
poprawkowego.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia, do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być
zgłoszone w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
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 klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki,
informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
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6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się nie później niż w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3. Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).”
7. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, o którym mowa w ust. 7 punkt 2,
może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin sprawdzianu;
3) zadania (pytania) sprawdzające;
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
11. Do protokołu, o którym mowa w ustępie 10, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego.
12. 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.
13. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin
do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych
§ 95. 1. Każdy uczeń ma prawo poprawy proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
niezadowalającej go i ubiegać się o egzamin sprawdzający, jeśli jego zdaniem ocena została
zaniżona.
2. Uczeń, który chce się ubiegać o egzamin sprawdzający powinien napisać podanie
do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, z uzasadnieniem oraz stwierdzeniem o jaką ocenę
ubiega się. Podanie należy złożyć do sekretariatu szkoły w ciągu 2 dni od podania
proponowanej oceny.
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3. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie uczestniczył w sprawdzianach
z danych zajęć edukacyjnych, nie może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż proponowana
ocena klasyfikacyjna z tych zajęć.
4. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie skorzystał z możliwości poprawy
ocen bieżących, nie może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż proponowana ocena
klasyfikacyjna z tych zajęć.
5. Pytania i zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
ich stopień trudności musi odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.
6. Egzamin sprawdzający składa się części pisemnej lub ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
7. Nauczyciel uzgadnia z uczniem lub jego rodzicami termin przeprowadzenia egzaminu
sprawdzającego, powinien on być przeprowadzony najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym
zebraniem rady pedagogicznej.
8. Po przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego
nauczyciel dokonuje oceny
i informuje ucznia o ustalonej ocenie rocznej. Proponowana wcześniej ocena zostaje
utrzymana, jeśli uczeń uzyskał mniej niż 90% punktów na sprawdzianie. W przeciwnym razie
ocena zostaje podwyższona.
 Tryb, zasady oraz kryteria oceniania zachowania.
§ 96. 1. Klasyfikacja śródroczna zachowania polega na okresowym podsumowaniu
zachowania ucznia i ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnych zachowania.
2. Klasyfikacja śródroczna zachowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego zachowania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego
na podstawie odrębnych przepisów, oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. Ocenę
końcową zachowania stanowi roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie
programowo najwyższej.
5. Ocenianie zachowania 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 rozdziale § 79
niniejszego statutu.
6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie z dobrem szkolnej społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dla uczniów klas IV-VIII ustala
się według skali określonej w § 85 ust. 3.
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8. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami
opisowymi.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub
odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
11. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
12. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na
zebraniach z rodzicami wychowawca przekazuje rodzicom informację o proponowanej ocenie
zachowania ucznia. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca
klasy powinien ją uzasadnić pisemnie.
§ 97. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
wychowawca klasy jest zobowiązany do:
1) poinformowania z miesięcznym wyprzedzeniem ucznia i jego rodziców/ prawnych
opiekunów o przewidywanej ocenie zachowania poprzez dziennik elektroniczny,
a w przypadku oceny nieodpowiedniej lub nagannej również w formie pisemnej;
2) ustalenia oceny klasyfikacyjnej na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej
i wpisania jej w dzienniku lekcyjnym;
§ 98. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania.
1. Wszystkie uwagi i osiągnięcia mające wpływ na ocenę zachowania są odnotowywane
w dzienniku elektronicznym w zakładce zachowanie i uwagi.
2. Jeśli inny pracownik szkoły zgłasza ustnie uwagi do wychowawcy jest on
zobowiązany do ich wpisania do dziennika elektronicznego w zakładce zachowanie i uwagi.
3. Wychowawca systematycznie omawia z uczniami (indywidualnie, na zajęciach
z wychowawcą) ich zachowanie, udziela im informacji i motywuje, w celu wzmocnienia
pozytywnych zachowań.
4. Uczeń dokonuje śródrocznej i rocznej samooceny zachowania poprzez możliwość
wniesienia uwag do ilości uzyskanych punktów w dzienniku elektronicznym w zakładce
zachowanie, najpóźniej 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Ocena
zachowania ustalana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów odnotowanej w dzienniku
elektronicznym w zakładce zachowanie.
6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na podstawie średniej
arytmetycznej punktów za I i II półrocze.
7. Wychowawca ustala i podaje do wiadomości uczniom śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne zachowania co najmniej siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
8. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
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specjalnego lub opinii z poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej lub opinii zespołu do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej.
9. Ustalenia wstępne:
1) Każdy uczeń otrzymuje 100 punktów „na wejściu” (każdorazowo w każdym półroczu)
2) Uczeń, który uzyska w ciągu półrocza łącznie ponad minus 50 punktów nie może mieć
oceny wyższej niż bardzo dobra, minus 100 wyższej niż dobra, minus 200 wyższej niż
poprawna, minus 300 wyższej niż nieodpowiednia.
3) Jeśli uczeń powtarza negatywne zachowania i nie wykazuje chęci poprawy, nie może
mieć oceny wyższej niż dobra, bez względu na ilość punktów.
10. Kryterium punktowe ocen zachowania:
Ocena zachowania

Ilość punktów

wzorowe
200 i więcej
bardzo dobre
150-199
dobre
100-149
poprawne
50-99
nieodpowiednie
0-49
naganne
0 i mniej
11. Zasady przyznawania punktów: J – jednorazowo (raz na półrocze),K – każdorazowo
1) punkty dodatnie
Za każde kryterium przyznaje się punkty w skali od 1 do wartości maksymalnej określonej
dla poszczególnych kryteriów w zależności od stopnia zaangażowania i efektów
podejmowanych aktywności.
a. Aktywny udział zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania (np. sks, chór,
itd.) (za każde zajęcia)............................................................................................. J
20
b. Występ podczas uroczystości szkolnej, apelu. ........................................................ K 20
c. Występ w chórze podczas uroczystości. ................................................................. K 10
d. Pomoc w przygotowaniu szkolnych uroczystości, apeli. ........................................ K
5
e. Wykonanie gazetki klasowej/szkolnej. ................................................................... K 10
f. Redagowanie szkolnej strony internetowej ............................................................. J
20
g. Rzetelny udział w konkursach szkolnych. .............................................................. K 10
h. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz (indywidualne, zespołowe) np. udział
w konkursach, zawodach sportowych, wolontariat). .............................................. K 10
i. Udział w konkursach przedmiotowych KO:
- na etapie szkolnym................................................................................................ K 10
- na etapie rejonowym ............................................................................................. K 20
- na etapie wojewódzkim ........................................................................................ K 50
j. Sukcesy w konkursach.
Konkursy
Konkursy
Konkursy
Konkursy
przedmiotowe KO ogólnopolskie rejon./powiat.
szkolne
Tytuł laureata
100
50
50
Tytuł finalisty
50
25
25
I m-ce
50
50
25
II m-ce
30
30
15
III m-ce
20
20
10
Wyróżnienie
10
10
5
k. Aktywny udział w projektach edukacyjnych. ......................................................... K 20
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l. Udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, nakrętki (0,5-1kg), makulatura (510kg), akcje Caritas i inne). .................................................................................... K 10
m. Aktywna działalność w Samorządzie szkolnym. .................................................... J
20
n. Aktywna działalność w Samorządzie klasowym. ................................................... J
10
o. 100% frekwencja. .................................................................................................... J
30
p. Stosowny wygląd (przestrzeganie kolorystyki stroju szkolnego,obuwie zamienne)J 20
q. Dbanie o podręczniki szkolne ................................................................................. J
10
r. Zaangażowane czytelnictwo. ..................................................................................
- powyżej 10 wypożyczeń w półroczu, ................................................................... J
10
- powyżej 20 wypożyczeń w półroczu. ................................................................... J
20
s. Pomoc kolegom w nauce. ....................................................................................... J
10
t. Prace społeczne na rzecz szkoły poza lekcjami. ..................................................... K 10
u. Przeciwstawianie się negatywnym postawom i zachowaniom rówieśników. ........ K 10
v. Wysoka kultura osobista, dbałość o piękno języka. ................................................ J
10
w. Brak punktów ujemnych. ........................................................................................ J
10
x. Opinia nauczycieli (ustalana przez zespół oddziału) .............................................. J
20
y. Opinia klasy. ........................................................................................................... J
20
z. Inne pozytywne zachowania i postawy. .................................................................. J
30
2) punkty ujemne
Za każde kryterium przyznaje się punkty w skali od 1 do wartości maksymalnej określonej
dla poszczególnych kryteriów w zależności od stopnia szkodliwości i konsekwencji
podejmowanych działań.
a. Zakłócanie toku lekcji. ............................................................................................ K -5
b. Lekceważący stosunek do rówieśników, wyśmiewanie, obmawianie. ................... K -10
c. Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły i innych osób. ..................... K -10
d. Używanie telefonu komórkowego w szkole bez pozwolenia. ................................ K -10
e. Przebywanie poza miejscami przeznaczonymi dla uczniów szkoły bez opieki
nauczyciela (np. parking, plac przy szkole). ........................................................... K -10
f. Inne nieodpowiednie / niezgodne z regulaminami szkolnymi zachowanie podczas zajęć,
przerw, przywozów i odwozów, wyjść ze szkoły i wycieczek szkolnych. ............. K -10
g. Samowolne opuszczenie szkoły podczas zajęć (za każdą godzinę). ....................... K -20
h. Powtarzające się nieusprawiedliwione spóźnienia (więcej niż 5 w półroczu). ....... J -20
i. Nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole (każda godzina). ............................... K -5
j. Brak dbałości o podręczniki szkolne....................................................................... J -10
k. Powtarzający się brak obuwia zmiennego (powyżej 5 uwag w tym zakresie). ...... J -20
l. Niestosowny wygląd (powtarzające się nieprzestrzeganie kolorystyki stroju szkolnego,
makijaż, odsłonięte części ciała, nadmiar ozdób, pomalowane paznokcie, bardzo krótkie
spódniczki/spodenki, prześwitująca odzież itp.)(powyżej 5 uwag w tym zakresie)J -30
m. Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych (strój galowy: biała/jasna koszula
lub bluzka, ciemne spodnie, spódnica lub sukienka). ............................................. K -10
n. Ufarbowanie włosów. ............................................................................................. J -30
o. Przetrzymywanie książek z biblioteki szkolnej (za każdą książkę). ....................... K -5
p. Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków. ............................................. K -10
q. Brak kultury osobistej i dbałości o piękno języka (wulgarne słownictwo, lekceważenie,
kłamstwo). ............................................................................................................... K -10
r. Fałszowanie podpisów i dokumentów, niszczenie dokumentacji szkolnej. ........... K -20
s. Umyślne zniszczenie cudzej własności lub dewastacja mienia szkoły (oprócz pokrycia
szkody). .................................................................................................................. K -30
t. Bójka ...................................................................................................................... K -30
u. Kradzież, wyłudzenie, wymuszenie, oszustwo. ...................................................... K -50
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v. Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów lub substancji zabronionych (np. e-papieros,
przedmioty niebezpieczne, itd.). ............................................................................. K -50
w. Stosowanie agresji psychicznej lub fizycznej (np. pobicie, cyberprzemoc). .......... K -50
x. Stwarzanie zagrożenia zdrowia własnego lub innych. ............................................ K -50
y. Palenie, wdychanie wyrobów tytoniowych lub innych substancji. ......................... K -100
z. Picie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem............................................... K -100
aa. Zażywanie narkotyków lub innych środków psychoaktywnych albo przebywanie pod
ich wpływem. .......................................................................................................... K -100
bb. Poważne przewinienia związane z interwencją policji. .......................................... J -300
cc. Opinia nauczycieli (ustalana przez zespół oddziału) .............................................. J -20
dd. Opinia klasy. ........................................................................................................... J -20
ee. Inne negatywne zachowania i postawy. .................................................................. J -30


Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych zachowania.
§ 99. 1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna nie może być podwyższona.
2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 3 i §100 .
3. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wystąpić z pisemnym
wnioskiem do wychowawcy klasy o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie
oraz ocenę o jaką uczeń się ubiega. Ocena zachowania może być podwyższona o jeden
stopień.
4. Ocena roczna zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku wystąpienia
co najmniej trzech spośród wymienionych okoliczności:
1) ma 100% usprawiedliwioną absencję spowodowaną chorobą lub innymi wypadkami
losowymi;
2) zawsze był przygotowany do zajęć, w dzienniku brak wpisów potwierdzających
nieprzygotowanie;
3) poprawia oceny w terminach wyznaczonych przez nauczycieli;
4) przeciwstawia się przejawom agresji i wulgarności;
5) uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych;
6) pomaga w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.
5. Wychowawca w terminie najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady
pedagogicznej rozpatruje podanie, ustala ostateczną ocenę oraz informuje o niej
rodziców i ucznia.
6. Decyzja wychowawcy jest ostateczna.
 Warunki i tryb odwoływania się od uzyskanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych
§ 100. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
zgłasza się w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.
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2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor
szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 Egzamin klasyfikacyjny
§ 101. 1. 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.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
1) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą;
2) uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program
nauki.
5. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie
ustala się oceny zachowania oraz nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
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8. 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.
9. 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.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 2)
przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) przeprowadza
komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten
egzamin.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego
rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu
jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych , z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustalona ocenę klasyfikacyjną.
15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia oraz o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §94 ust. 3.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §94 ust. 3.
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 Promowanie uczniów
§ 102. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym
promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia
po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo
na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna
może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
§ 103. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe
zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny
uzyskane z tych zajęć.
3. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
4. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz
rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu
roku szkolnego.
5. Uczeń otrzymuje promocję warunkową na zasadach określonych w § 106 ust. 9.
6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
§ 104. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od niedostatecznej,
oraz przystąpił egzaminu klas ósmych organizowanego przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną w Warszawie.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który
uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religie albo etykę, do średniej ocen wlicza
się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada
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pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami).
4. Jeśli uczeń nie spełni warunków ukończenia szkoły, to otrzymuje jedynie informację
o szczegółowych wynikach egzaminu w klasie VIII (zaświadczenie wraz ze świadectwem
ukończenia szkoły otrzymuje, gdy spełni warunki ukończenia szkoły).
§ 105. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki na każdym etapie
edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada
pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie
i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno--pedagogicznej, o którym
mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców
ucznia.
3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, podejmuje się nie później niż do końca lutego
danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VIII.
4. Uczeń, któremu wydłużono etap kształcenia, nie otrzymuje w tym roku, w którym
nastąpiło wydłużenie, promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
5. Uczeń, któremu wydłużono etap kształcenia, nie podlega w roku, w którym
wydłużono mu cykl edukacyjny, klasyfikacji rocznej lub końcowej.
 Egzaminy poprawkowe
§ 106. 1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych zobowiązany jest poinformować ucznia
o treściach nauczania i wymaganiach przewidzianych na egzamin poprawkowy.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.
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Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, tj. w ostatnim tygodniu ferii letnich może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.
10. Promocja warunkowa nie dotyczy ucznia klasy programowo najwyższej.


Sposoby i terminy przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 107. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych
opiekunów).
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów
oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie
zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku
lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest
podpisana lista obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach
edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio –
na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt
jak w podpunktach a) i b).
3. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie
zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku
lekcyjnym;
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane
jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest
podpisana lista obecności.
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Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę
z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi
na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
4. Informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce są przekazywane w następujący
sposób:
1) na zebraniach klasowych;
2) w trakcie „Dni otwartych drzwi szkoły”;
3) na spotkaniach indywidualnych i konsultacjach;
4) w formie pisemnej;
5) w rozmowie telefonicznej potwierdzonej notatką sporządzoną przez nauczyciela;
6) w razie potrzeby w czasie wizyty domowej wychowawcy klasy;
7) poprzez dziennik elektroniczny.
5. Wszystkie formy kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) muszą być przez
wychowawcę i nauczycieli udokumentowane.
6. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia
o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym
w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją
o przewidywanych ocenach.
7. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez przekazanie informacji
o zebraniu uczniom, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz
zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym (w zakładce
ogłoszenia).
§ 108. 1. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać ocenione prace i inną
dokumentację związana z ocenianiem do zakończenia roku szkolnego.
2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie ma formę ustną. Na wniosek
rodziców zgłoszony do dyrektora szkoły na piśmie, nauczyciel w ciągu 7 dni przygotowuje
uzasadnienie oceny w formie pisemnej i przekazuje je wnioskodawcom.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne otrzymują do wglądu według zasad:
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu
ich przez nauczyciela;
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem
uczącym danego przedmiotu.
4. Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów, sprawdzone i ocenione prace pisemne
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia może zostać skopiowana.
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Rozdział 9.
Klasy gimnazjum (uchylony)
§ 109. (uchylony)
§ 110. (uchylony)
§ 111. (uchylony)
§ 112. (uchylony)
§ 113. (uchylony)
§ 114. (uchylony)
§ 115. (uchylony)
§ 116. (uchylony)
§ 117. (uchylony)
§ 118. (uchylony)
§ 119. (uchylony)
§ 120. (uchylony)
§ 121. (uchylony)
§ 122. (uchylony)
§ 123. (uchylony)
§ 124. (uchylony)
§ 125. (uchylony)
§ 126. (uchylony)
§ 127. (uchylony)
§ 128. (uchylony)
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Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 129. 1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami:
1) podłużna pieczęć o treści:
„Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12 A, 42-260 Kamienica Polska
tel./fax 34 32 73 304, NIP 5732669171”;
2) mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku:
„Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej”.
§ 130. Tablice szkoły zawierają nazwę szkoły w jej pełnym brzmieniu.
§ 131. 1. Szkoła posiada sztandar.
2. Warunki stosowania sztandaru szkoły:
1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy. W skład pocztu sztandarowego wchodzi
sztandarowy ( jeden uczeń) i asysta (dwie uczennice);
2) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami;
3) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia
do lewego boku i białe rękawiczki;
4) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie
innych szkół i instytucji lub organizacji;
5) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie
sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
6) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją
w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
7) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez sztandarowego.
§ 132. 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej
określają odrębne przepisy.
2. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
§ 133. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 134. 1. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna, która może zasięgać przed ich
uchwaleniem opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,
a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Dyrektor po wprowadzeniu zmian w statucie opracowuje jego ujednolicony tekst,
który jest dostępny w sekretariacie, na stronie internetowej szkoły i podmiotowej stronie BIP.
4. W przypadku dokonania kilku zmian w statucie lub zmiany powodującej,
że posługiwanie się tekstem statutu może być istotnie utrudnione, dyrektor jest zobowiązany
do opracowania tekstu jednolitego i wydania zarządzenia uwzględniającego wszystkie
dokonane zmiany zawierającego w załączniku jednolity tekst statutu, który udostępnia się
zgodnie z ust. 3.
5. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące
i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
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6. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie szkoły
oraz na stronie internetowej szkoły i podmiotowej stronie BIP.
§ 135. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej”.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r.
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Tekst ujednolicony na podstawie:
- Uchwała Nr 9/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
- Uchwała Nr 11/2020/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Kamienicy
Polskiej z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
- Uchwała Nr 14/2021/2022 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Kamienicy
Polskiej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian w statucie szkoły
- Uchwała Nr 7/2022/2023 Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza z dnia 14 września
2022 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
- Uchwała Nr 12/2022/2023 Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza z dnia 26 września
2022 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej

