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STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24
IM. JANA MARCINA SZANCERA
W CZĘSTOCHOWIE
ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE INFORMACJE
§1
Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie.
2. Siedzibą szkoły jest Częstochowa, ulica Bronisława Hubermana 7 (42-209 Częstochowa).
3. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy:
SP nr 24.
4. Ilekroć w poniższych przepisach jest mowa:
1) O szkole, rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie,
2) O Dyrektorze, rozumie się przez to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina
Szancera w Częstochowie,
3) O nauczycielu, rozumie się przez to nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina
Szancera w Częstochowie,
4) O uczniu, rozumie się przez to ucznia Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie,
5) O pracowniku szkoły, rozumie się przez to nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie.
6) O rodzicach, prawnych opiekunach rozumie się przez to osobę sprawującą opiekę prawną nad
uczniem Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie.
1.

§2
1.
2.
3.
4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
5.
6.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Częstochowa na prawach powiatu.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
Szkoła jest jednostką budżetową.
Działalność finansowa szkoły:
szkoła prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego,
plan finansowy i plan organizacyjny szkoły zatwierdza Prezydent Miasta Częstochowy
z zachowaniem kwot dotacji uchwalonych przez Radę Miasta,
szkoła ma rachunek bankowy i dysponuje tym rachunkiem w ramach pełnomocnictwa,
szkoła ma rachunek bankowy dochodów własnych i dysponuje tym rachunkiem,
szkoła ma rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych i dysponuje środkami finansowymi
zgodnie z regulaminem,
mienie szkoły jest własnością samorządową , oddane w trwały zarząd na czas nie oznaczony
na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 24.
Od dnia 1 września 1999 roku funkcjonuje jako sześcioletnia szkoła podstawowa.
Szkoła działa na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
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§3
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat i obejmuje pierwszy i drugi etap edukacyjny
1) I etap- klasy I –III,
2) II etap- klasy IV-VI,
Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego i ramowy plan nauczania.
W szkole obowiązuje ocenianie wewnątrzszkolne, szkolny zestaw programów, program
wychowawczy szkoły, program profilaktyki i inne wg obowiązujących przepisów.
Osoby nie będące obywatelami polskimi a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają
z nauki i opieki w szkole na warunkach dotyczących obywateli polskich.
Szkoła przyjmuje uczniów niepełnosprawnych fizycznie.
Ze względu na ustalony obwód, szkoła nie zapewnia dowozu uczniów. Do obwodu szkoły należą
ulice zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta.
Świadectwo ukończenia szkoły jest dokumentem urzędowym.
W szkole jest prowadzone obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
W szkole mogą być stworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, działające zgodnie
z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§4

1.

Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w Ustawie o Systemie Oświaty, aktach wykonawczych
wydanych na jej podstawie, wewnętrznych aktach prawnych szkoły, w tym Programie Profilaktyki
i Programie Wychowawczym. W szczególności:
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły.
2) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w większym zakresie niż obowiązujący, realizując
m.in. zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów.
3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
4) Sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb
i możliwości szkoły.
5) Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.
6) Umożliwia rozwój zainteresowań uczniów przez realizację zajęć pozalekcyjnych,
indywidualnego programu lub toku nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.
7) Wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez następujące działania:
a) (Uchylony).
b) Na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych uczniowie przygotowywani są do konkursów
i olimpiad.
c) Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 są nagradzani promocją
z wyróżnieniem i nagrodą książkową (przy średniej ocen przynajmniej 5.0 i bardzo dobrej
lub wzorowej ocenie z zachowania)
d) Nauczyciele opracowują plan pracy z uczniem zdolnym.
e) Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w kołach pracy
pozalekcyjnej w miarę posiadanych środków finansowych i potrzeb uczniów.
f) Uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnych programów
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nauczania z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia.
g) Wyróżniający się pod względem nauki i zachowania przez trzy lata z rzędu uczniowie
klasy III otrzymują „Dyplom wzorowego ucznia”.
h) (Uchylony)
i) (Uchylony)
j) Szczególne osiągnięcia uczniów nagradzane są wpisem do kroniki szkoły.
8) W szczególności zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy na
wniosek rodzica pozostają w szkole dłużej.
9) Zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne zgodnie
z harmonogramem określonym w obowiązujących przepisach.
2. W szkole obowiązuje Program Wychowawczy. Wychowawcy opracowują na jego podstawie plan
pracy wychowawczej klasy.
3. Szkoła posiada Program Profilaktyki.
4. (Uchylony).
§5
1. Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej (pedagog szkolny, logopeda, nauczyciele).
2. Szkoła obejmuje uczniów świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej, której organizację
oraz formy określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
3. (Uchylony).
4. (Uchylony).
5. Otacza opieką i pomocą uczniów mających trudności w nauce poprzez organizowanie zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych.
6. Organizuje opiekę nad uczniami uczęszczającymi do szkoły oraz organizuje nauczanie
indywidualne.
7. (Uchylony).
8. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu, jednocześnie ma
zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które
mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.
9. W szkole realizuje się innowacje pedagogiczne oraz programy własne.
10. Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich projektach i programach edukacyjnych.
§6
1. Szkoła podejmuje działania na rzecz uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
i losowych potrzebna jest pomoc, w tym pomoc finansowa, taki jak m.in.:
1) bezpłatne obiady,
2) dofinansowanie wycieczek i wyjść,
3) paczki okolicznościowe,
4) występowanie o pomoc finansową i rzeczową do odpowiednich instytucji.
2. Szkoła prowadzi zajęcia logopedyczne.
3. Wychowawca klasy podejmuje wszelkie działania, by mieć rzetelny obraz sytuacji rodzinnej
swoich wychowanków.
4. (Uchylony).
5. (Uchylony).
§7
1. Podczas zajęć lekcyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych opiekę
wychowawczą sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia.
4

2. Podczas wycieczek i zajęć organizowanych poza szkołą opiekę wychowawczą sprawują
organizatorzy tych zajęć według odrębnych przepisów.
3. Za bezpieczeństwo dzieci i porządek w czasie przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący
(wg opracowanego planu dyżurów).
4. W nagłych przypadkach szkoła powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej
sytuacji. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających ze świetlicy odpowiadają wychowawcy
świetlicy.
5. W klasach I-III i oddziałach przedszkolnych wychowawcy zobowiązani są do dopilnowania, by
dzieci odbierane były ze szkoły przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione
przez nie. W przypadku nie zgłoszenia się po dziecko wychowawca odprowadza je do świetlicy
szkolnej. Dopuszcza się możliwość samodzielnego powrotu dziecka do domu pod warunkiem
dostarczenia pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) – na podstawie wzoru
upoważnienia obowiązującego w szkole.
6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole wprowadzono system monitoringu.
7. Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję odpowiednie służby.
§8
1.
2.
3.

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca
opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy (nauczyciela zajęć edukacyjnych)
w szczególnych przypadkach. Decyzje o zmianie wychowawcy/ nauczyciela podejmuje dyrektor.
§9

1. Szkoła troszczy się o ochronę uczniów przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją i innymi
zagrożeniami poprzez:
1) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zawierającej spostrzeżenia dotyczące postaw
i zachowań poszczególnych uczniów,
2) zbieranie materiału poznawczego o uczniach (warunki domowe, zachowanie w różnych
sytuacjach, postępy w nauce, kontrola frekwencji),
3) uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami poprzez realizację
tematów podczas zajęć z wychowawcą, pogadanki, oglądanie filmów.
4) otoczenie szczególną opieką uczniów zaniedbanych przez dom rodzinny,
5) udział w akcjach, kampaniach i programach profilaktycznych.
6) stałą opiekę i obserwację uczniów w szkole i imprezach organizowanych przez szkołę poza
szkołą,
7) kontrolę osób wchodzących do szkoły (portiernia przy wejściu, stałe dyżury),
8) pedagogizację rodziców,
9) organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji pomagającym ludziom uzależnionym
i zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
10) prezentację prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia.
2. Dla realizacji celów statutowych, szkoła posiada:
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem
2) bibliotekę,
3) świetlicę (ze stołówką),
4) szatnie,
5) sale gimnastyczne,
6) boisko szkolne,
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7) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
8) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
9) i inne, których funkcjonowanie jest zgodne z ustawą.
ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY
§ 10
1.

2.

Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
Dyrektor szkoły:
1) Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich
pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad
dziećmi uczącymi się w szkole.
2) Odpowiedzialny jest w szczególności za:
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
b) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach ich
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
e) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych.
3) Dyrektor szkoły w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny- zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) dokonuje oceny pracy nauczycieli- zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę
Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
d) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych,
e) przygotowuje projekt szkolnego planu nauczania na każdy rok szkolny, decyduje
o przeznaczeniu godzin do dyspozycji dyrektora- zgodnie z odrębnymi przepisami,
f) decyduje o organizacji tygodnia pracy szkoły- zgodnie z odrębnymi przepisami,
g) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania - po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej,
h) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
i) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
j) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas; w przypadku dziecka zamieszkałego poza
obwodem szkoły zawiadamia Dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz na
wniosek rodziców podejmuje decyzje o zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego
(rocznego przygotowania przedszkolnego) poza szkołą,
k) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
l) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,.
m) powołuje komisję w celu przeprowadzenia egzaminów: poprawkowego, sprawdzającego
i klasyfikacyjnego oraz ustala ich terminy,
n) zwalnia na czas określony ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych 6

zgodnie z odrębnymi przepisami,
(Uchylony).
odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania,
(Uchylony).
zleca organizację obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkoły nauczycielom
bibliotekarzom.
4) Jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.
5) Jako przewodniczący Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły w szczególności:
a) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
b) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły,
c) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa. o wstrzymaniu wykonania uchwały
Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
6) Dyrektor placówki jest administratorem danych osobowych uczniów i pracowników szkoły.
7) Ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia
w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:
a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym
8) Podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku
szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w danym roku szkolnym,
9) Ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu
używania tych podręczników lub materiałów.
10) Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności
związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.
11) Ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych.
12) Organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
13) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.
Rada Pedagogiczna
1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego
3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
4) Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie
w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikowania i promowania
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków
o)
p)
q)
r)

3.
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Rady Pedagogicznej.
5) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów osobę, która ukończyła 18-ty
rok życia a nie wypełnia obowiązku szkolnego,
f) (Uchylony).
g) (Uchylony).
h) (Uchylony).
i) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
6) Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we
wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym i programy nauczania,
d) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
e) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
f) (Uchylony).
g) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie
oświaty), do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język
obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia,
dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych
zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
7) Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one
niezgodne 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 lub placówkę.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
8) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej 1/2 jej członków. Zebrania rady są protokołowane. Osoby biorące udział
w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
9) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
10) Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
11) Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem oraz kompetencjami Rady Pedagogicznej
określa regulamin Rady Pedagogicznej.
4. Rada Rodziców:
1) Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów. W jej skład wchodzi po
jednym przedstawicielu 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.
8

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze
statutem szkoły. W regulaminie określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy
rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad
oddziałowych.
3) Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika.
4) Rada Rodziców prowadzi dokumentację: protokoły, dowody wpłat, listy zbiórek,
pokwitowania, rachunki itp. zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
5) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady
Rodziców określa regulamin.
7) Kompetencje Rady Rodziców:
a) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane
do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki dostosowanego do
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania w szkole,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,
d) (Uchylony).
e) opiniowanie szkolnego zestawu podręczników,
f) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć
edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,,
g) (Uchylony).
h) występowanie rady oddziałowej rodziców do Dyrektora szkoły z wnioskiem o niedzielnie
oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch
w trakcie roku szkolnego.
8) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego oraz programu
profilaktyki programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu
uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9) Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem oraz kompetencjami Rady Rodziców
określa regulamin Rady Rodziców.
5. Samorząd Uczniowski:
1) W skład samorządu uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły.
2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
3) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4) Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
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zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem,
e) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5) Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem oraz kompetencjami Samorządu
Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
§ 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organy określone w § 10 ust.1 współdziałają ze sobą we wszystkich dziedzinach.
Dyrektor szkoły zapewnia możliwość swobodnego działania wszystkim organom szkoły
i podejmowania decyzji, wnioskowania i opiniowania w granicach swoich kompetencji.
(Uchylony).
Współdziałanie organów umożliwiają spotkania, które odbywają się w miarę potrzeb tak,
by przepływ informacji dawał pełny obraz pracy szkoły.
(Uchylony).
(Uchylony).
Samorząd Uczniowski za pośrednictwem opiekuna przekazuje informacje, opinie i wnioski innym
organom szkoły.
Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor w formie pisemnej w terminie 7 dni od
dnia pisemnego zawiadomienia o zaistnieniu sporu. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
W sytuacji, kiedy stroną konfliktu jest Dyrektor szkoły, każdy z pozostałych organów deleguje
po 2 swoich przedstawicieli, którzy tworzą komisję d/s rozstrzygnięcia danego sporu. Komisja
rozstrzyga spór w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia jej powołania. Rozstrzygnięcie komisji
jest ostateczne.
§ 12
(Uchylony)
ROZDZIAŁ IV
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 13

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego,
3) (Uchylony).
4) zapoznania się z dopuszczonym zestawem programów nauczania,
5) uzyskania w czasie godzin pracy nauczyciela rzetelnej informacji na temat zachowania,
postępów oraz przyczyn trudności w nauce swojego dziecka, m.in. poprzez:
a) organizowane przez wychowawcę co najmniej 2 razy w półroczu spotkania z rodzicami,
w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Ich terminy, ustalone
na początku roku szkolnego, podane są do publicznej wiadomości na tablicach
informacyjnych, stronie internetowej szkoły oraz w zeszytach korespondencji. W dniach
tych nauczyciele udzielają indywidualnych konsultacji.,
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b) konsultacje nauczycieli w ramach organizowanych co najmniej 2 razy w półroczu Dni
Otwartej Szkoły. Ich terminy, ustalone na początku roku szkolnego, podane są do
publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych, stronie internetowej szkoły oraz
w zeszytach korespondencji,
c) indywidualne spotkania z nauczycielami, w godzinach ich pracy, po wcześniejszym
ustaleniu terminu i w sposób niezakłócający pracy szkoły i nauczycieli.
6) uzyskania informacji i pomocy w sprawach trudności wychowawczych, trudności
w nauce oraz dalszego kształcenia swojego dziecka,
7) wyrażania i przekazywania radzie pedagogicznej opinii na temat pracy szkoły, które winny
być analizowane w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
8) religijnego wychowania dzieci.
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
1) zgłoszenia dziecka do szkoły,
2) informowania Dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, do 30 IX o realizacji
obowiązku szkolnego,
3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych
(podręczniki, przybory, miejsce do pracy),
5) współdziałania z nauczycielami, udziału w zebraniach ogólnych, konsultacjach
indywidualnych.
4. W przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielem a rodzicem w pierwszej kolejności dąży się do
polubownego rozstrzygnięcia sporu m.in. poprzez przeprowadzenie spotkania i negocjacji
zakończonych rozwiązaniem sprawy.
5. Rodzic ma prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do stosownych organów, w tym
organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z ich kompetencjami.
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 14
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji danego roku szkolnego
zawarte w aktualnych przepisach prawnych.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku, w oparciu
o ramowy plan nauczania oraz plan finansowy szkoły.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący– Wydział Edukacji.
5. (Uchylony).
6. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
7. Zajęcia dodatkowe organizowane są zgodnie z projektem organizacji zajęć na dany rok szkolny
zatwierdzony przez organ prowadzący – Wydział Edukacji.
8. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w wymiarze do 6 dni. O ich terminie informuje nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów
prawnych) do dnia 30 września każdego roku.
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§ 15
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym
roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania
i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku
szkolnego.
Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25
uczniów.
Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych
w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.
W przypadku oddziału liczącego odpowiednio mniej uczniów podziału na grupy można dokonać
za zgodą organu prowadzącego szkołę.
Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów.
Ilość uczniów na zajęciach nadobowiązkowych zależy od charakteru prowadzonych zajęć
i wymaga akceptacji Dyrektora szkoły.
§ 16

1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne.
2. Zasady rekrutacji i tryb korzystania z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa określa uchwała Rady Miasta.
3. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
5. Do oddziału przedszkolnego mogą̨ uczęszczać́ dzieci w wieku 6 lat, realizujące roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, jak również̇ dzieci 5 –letnie, a także dzieci starsze,
którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
6. Oddział przedszkolny w szczególności:
1) realizuje podstawę̨ programową wychowania przedszkolnego,
2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole,
3) zapewnienia dzieciom opiekę̨, wychowanie i nauczanie w w czasie ustalonym przez organ
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin;
4) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym i przyrodniczym;
5) zapewnia optymalne warunki rozwoju dziecka;
6) kształtuje i rozwija aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata;
7) wspomaga indywidualny rozwój i edukację dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym tak,
aby przygotować́ je do podjęcia edukacji w szkole podstawowej;
8) udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej;
9) prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród dzieci i rodziców;
10) zapewnia dzieciom opiekę odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
11) zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągniecie gotowości szkolnej;
12) wspomaga rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
7. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w oddziale przedszkolnym:
1) nauczyciel zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale
przedszkolnym, dając im poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak
i psychicznym;
2) nauczyciel stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;
3) wyjazdy i wyjścia zorganizowane poza teren placówki regulują odrębne przepisy;
4) dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub przez inne osoby upoważnione
pisemnie przez rodziców;
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§ 16 a.
1. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego:
1) ponosi pełną odpowiedzialność́ za jakość́ pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania,
3) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,
4) ponosi odpowiedzialność́ za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
5) prowadzi analizę̨ gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej
szkoły podstawowej,
6) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną,
7) systematyczne podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia zawodowego,
8) dba o warsztat pracy, wzbogaca go oraz troszczy się o estetykę̨ pomieszczeń́ ,
9) eliminuje przyczyny niepowodzeń́ dzieci,
10) współdziała z rodzicami lub opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań́ wynikających w szczególności
z programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
11) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działań́ wychowawczych i opiekuńczych
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) realizuje zalecenia Dyrektora szkoły i osób kontrolujących,
13) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
14) planuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym kulturalnym lub
rekreacyjno – sportowym.
§ 17
1.
2.

Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć
ustalony przez Dyrektora szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Tygodniowy rozkład zajęć określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia. Jest
opracowany na bazie ramowego planu nauczania i szkolnego zestawu programów.
§ 18
(Uchylony.)

§ 19
1.
2.

3.

Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
W uzasadnionych przypadkach jednostka lekcyjna trwa od 30 do 60 minut. Decyzję
o wydłużonym bądź skróconym czasie jednostki lekcyjnej podejmuje Dyrektor szkoły w formie
zarządzenia. Wychowawcy klas są zobowiązani do powiadomienia uczniów, a za ich
pośrednictwem rodziców o czasie przebywania uczniów w szkole.
Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
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4.

Przerwy między lekcjami trwają od 5 do 20 minut, zgodnie z tygodniowym rozkładem dyżurów.
§ 20

1.

2.

3.
4.

Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
gimnastyka korekcyjna oraz koła zainteresowań są prowadzone również poza systemem klasowolekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych oraz podczas
wycieczek szkolnych, rajdów, wyjazdów i tzw. „zielonych szkół”.
Czas trwania zajęć:
1) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wychowawczych trwa 45 minut,
a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.
2) Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych
w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu
trwania tych zajęć.”
Zajęcia nadobowiązkowe, realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, są organizowane
w ramach Art.42 ust. 2. Karty Nauczyciela.
W uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem potrzeb rodziców, szkoła organizuje dla
uczniów klas I – VI zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie ferii letnich i zimowych. Zasady
organizacji tych zajęć ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 21
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Dzieci 6 letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie
odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły, w obwodzie, której dziecko
mieszka, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Do wniosku dołącza się 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,
zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku
szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając obowiązek
szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej lub
ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.
Przez nie spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną
nieobecność w czasie 1 miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację do oddziałów przedszkolnych na zasadach ustalonych
przez organ prowadzący.
§ 22
(Uchylony)

§ 23
(Uchylony)
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§ 24
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Biblioteka szkolna jest pracownią, której lokal składa się z wypożyczalni i kącika czytelniczego.
Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz regały, które umożliwiają
bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie, udostępnianie zbiorów a także zorganizowanie
nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych
bibliotece zadań.
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice
wg regulaminu biblioteki szkolnej.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z organizacją roku szkolnego i harmonogramem
wypożyczeń.
Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami należy
w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
5) realizacja programu przysposobienia czytelniczo- informacyjnego.
W realizacji swoich zadań bibliotekarz współpracuje z innymi nauczycielami, a w szczególności
z wychowawcami poszczególnych klas, którym przedstawia informację na temat czytelnictwa
wychowanków.
W celu zapewnienia dostępności do różnych źródeł informacji bibliotekarz współpracuje
z bibliotekami innych szkół oraz z bibliotekami publicznymi.
Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące prace organizacyjne:
1) gromadzenie zbiorów – zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły,
2) ewidencja, opracowanie techniczne, klasyfikacja i katalogowanie zbiorów – zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
3) selekcja i konserwacja zbiorów,
4) udostępnianie zbiorów, prowadzenie ewidencji wypożyczeń,
5) udział w protokolarnym przyjmowaniu i przekazywaniu zbioru biblioteki oraz skontrum,
6) Gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.
Nauczyciel bibliotekarz składa radzie pedagogicznej okresową informację na temat czytelnictwa
uczniów.
Informację na temat postępów dziecka w zakresie czytelnictwa oraz kontaktów z biblioteką
bibliotekarz ma obowiązek przekazać zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka
w czasie dogodnym dla obydwu stron.
Zadania nauczyciela bibliotekarza szczegółowo określa zakres czynności.
Nauczyciele i wychowawcy współpracują z biblioteką szkolną w zakresie edukacji czytelniczej
i medialnej oraz w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
Zasady współpracy pomiędzy biblioteką szkolną a rodzicami uczniów i nauczycielami oraz
innymi bibliotekami:
1) Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów na zasadach
partnerstwa w:
a) rozwijania kultury czytelniczej uczniów,
b) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,
c) współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.
2) Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się
w celu:
a) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,
b) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,
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c) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,
d) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,
e) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie
wychowania czytelniczego w rodzinie.
3) Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:
a) aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa
w bibliotekach innych szkół,
b) wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu miejskim,
c) współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach informacji.
d) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
e) udział w konkursach poetyckich i plastycznych,
f) udział w spotkaniach z pisarzami.
13. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.
§ 25
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
(prawnych opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole,
szkoła organizuje świetlicę.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy zawarte są w „Regulaminie świetlicy szkolnej”.
3. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły.
ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 26
1.

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

8.

W szkole zatrudnieni są:
1) nauczyciele,
2) pracownicy ekonomiczni i administracyjni,
3) pracownicy obsługi.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
Zakres zadań pracowników szkoły nie będących nauczycielami określa indywidualny przydział
czynności.
(Uchylony.)
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły współdziałają w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu pracy szkoły”.
Inni pracownicy szkoły reagują na wszelkie zagrożenia w szczególności dotyczące dzieci,
powiadamiają o nich Dyrektora szkoły, usuwają zagrożenia, monitorują wejście do budynku,
współdziałają z nauczycielami.
W szkole tworzy się następujące stanowiska pracy: nauczyciel, pedagog, logopeda, konserwator,
referent, intendent, kucharka, pomoc do kuchni, sprzątaczka.
§ 26 a

1.
2.
3.
4.

W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
Wicedyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor szkoły.
Wicedyrektor odpowiada za działalność szkoły wyszczególnioną w zakresie czynności
i reprezentuje szkołę w przypadku nieobecności dyrektora.
Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska
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wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
Zakres obowiązków:
1) Realizowanie ustalonego pensum godzin dydaktycznych.
2) Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
3) Rozliczanie godzin ponadwymiarowych.
4) (Uchylony).
5) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem nadzoru.
6) Współpraca z nauczycielami w zakresie organizacji wycieczek szkolnych i wyjść na zawody
sportowe.
7) Współudział w planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu ewaluacji wewnętrznej.
8) Organizowanie nauczania indywidualnego uczniów.
9) Dokonywanie ocen pracy podległych nauczycieli zgodnie z planem nadzoru.
10) (Uchylony).
11) Znajomość prawa oświatowego, ustaw, rozporządzeń i przepisów wykonawczych dotyczących
funkcjonowania szkoły.
12) Bieżące informowanie Dyrektora szkoły o problemach kadrowych i organizacyjnych
występujących w szkole.
13) Wykonywanie innych czynności dotyczących funkcjonowania szkoły zleconych przez
Dyrektora szkoły.
6. Zakres odpowiedzialności:
1) Podczas nieobecności w pracy Dyrektora szkoły odpowiada jednoosobowo za całokształt
pracy szkoły.
2) Odpowiada przed Dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych zadań,
a w szczególności za:
a) zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej w celu
zapewnienia ciągłości nauczania i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
b) prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej
dokumentacji,
c) (Uchylony).
d) przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki,
e) Odpowiada materialnie za powierzone mienie.
7. Zakres uprawnień:
1) Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub
pracownika nie będącego nauczycielem - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia
z wnioskiem o ukaranie go do Dyrektora szkoły.
2) Rozliczanie systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw
międzylekcyjnych i po lekcjach.
3) W przypadku nieobecności dyrektora:
a) podejmuje decyzje w sprawach pilnych.
b) podpisuje dokumenty z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki.
c) współdziała z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi
instytucjami.
4) Kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.
5.

§ 27
1. Do obowiązków każdego nauczyciela należy w szczególności:
1) Wzięcie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę oraz przerw lekcyjnych (w czasie przerw nauczyciele dyżurują
wg harmonogramu dyżurów).
2) Wzięcie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu
dydaktycznego
i wychowawczego.
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3) Dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. Używanie na zajęciach edukacyjnych tylko
sprawnych pomocy dydaktycznych
4) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
5) Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie.
6) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów.
7) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej oraz
podnoszenie kwalifikacji.
8) Uczestnictwo w zebraniach, radach pedagogicznych i konferencjach metodycznych.
9) Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego.
10) Inne prawa i obowiązki pracowników szkoły określają odrębne przepisy.
11) Udzielanie informacji zwrotnej uczniowi dotyczącej mocnych i słabych stron ucznia oraz
ustalenie dalszych kierunków współpracy z uczniem.
2. Zadania nauczycieli
1) Wybór programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika
spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
2) Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa, higieny, dyscypliny, korzystania z pomocy
dydaktycznych lub w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości z regulaminami
pracowni.
3) Kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
4) Zgłaszanie usterek.
3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły cywilnie lub karnie za
nieprzestrzeganie obowiązków i zadań wynikających z §27. ustęp 1. i 2.
4. Nauczyciel nie może korzystać z telefonu komórkowego w celach prywatnych w trakcie
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dopuszcza się korzystanie
tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz w celach
edukacyjnych.
5. Dyrektor powołuje zespoły nauczycielskie ustalając każdorazowo ich kompetencje.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału (oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb), jak również korelacja terminów sprawdzianów i prac klasowych,
by nie doszło do nadmiernego przeciążenia ucznia.
7. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
przedmiotowo-zadaniowe. Zadania tych zespołów reguluje plan działań.
8. Zespół powołuje się na okres roku szkolnego.
9. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
10. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z planu pracy
zespołu.
11. Sprawozdanie i wnioski z pracy zespołu przedstawia przewodniczący na radzie pedagogicznej, co
najmniej 2 razy w roku szkolnym.
12. Do zadań zespołów nauczycielskich należy:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienie
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
2) wybór podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych w danym roku szkolnym.
3) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania
zachowania uczniów oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego
dla początkujących nauczycieli,
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole własnych autorskich, innowacyjnych,
eksperymentalnych programów nauczania.
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13. W szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:
1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
2) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych i języków obcych,
3) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
4) zespół opieki i wychowania
5) zespół nauczycieli uczących w danej klasie.
§ 28
1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno‐ pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
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 szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom, w tym stypendium
szkolnego, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3. W celu realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z poradniami psychologicznopedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc
dzieciom i rodzicom.
4. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień
Konwencji o prawach dziecka.
5. Zadania pedagoga szkolnego szczegółowo określa zakres czynności.
§ 29
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Do zadań nauczyciela logopedy należy diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy
logopedycznej.
Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach u dzieci, u których stwierdzono
nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma.
Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli.
Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej, w tym współpraca z najbliższym otoczeniem ucznia.
Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
§ 30

1. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzoną
klasą uczniów poprzez:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
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przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim
oraz pomiędzy uczniem a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego
integrujące zespół uczniowski,
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na zajęcia z wychowawcą,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym
potrzebna jest opieka indywidualna,
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci oraz włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły,
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, lekarzem, pielęgniarką szkolną
w rozpoznaniu potrzeb, trudności, zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
7) organizuje zebrania z rodzicami, których tematyka znajduje się w teczce wychowawcy
klasowego,
8) prowadzi dokumentację wychowawcy,
9) odpowiada za zapoznanie uczniów ze Statutem i innymi dokumentami, regulującymi
organizację szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów dziecka) ze Statutem Szkoły,
Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.
3. Wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę zachowania zgodnie z systemem oceniania
wewnątrzszkolnego.
4. Wychowawca może być pozbawiony funkcji w przypadku naruszenia prawa, nie wywiązywania
się z powierzonych obowiązków, łamania postanowień, zawartych w Konwencji o Prawach
Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka.
§ 30 a
1.
2.

W szkole tworzy się stanowisko referenta.
Do zadań referenta należy :
1) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
2) Prowadzenie sekretariatu zgodnie z instrukcja kancelaryjną i dokumentacji szkolnej zgodnie
z rzeczowym wykazem akt.
3) Kompletowanie i uaktualnianie aktów prawnych.
4) Prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.
5) Dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem
szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw.
6) Udzielanie informacji interesantom.
7) Wykonywanie spraw zleconych przez dyrektora szkoły.
8) Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.
§ 30 b

1.
2.

W szkole tworzy się stanowisko konserwatora.
Do zadań konserwatora należy:
1) Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego.
2) Wykonywanie prac awaryjnych na terenie szkoły powstałych z różnych przyczyn.
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3) Wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych
pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń.
4) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez Dyrektora
szkoły.
5) Dokonywanie systematycznych przeglądów obiektu.
6) Odśnieżanie chodników w czasie zimy.
7) Konserwator podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.
8) Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.
§ 30 c
1.
2.

W szkole tworzy się stanowisko intendenta.
Do zadań intendenta należy:
1) kierowanie żywieniem w placówce sprawowanie fachowego nadzoru nad sporządzaniem
posiłków i ich prawidłowym wydawaniem, dbanie o ich kaloryczność zgodną z normami
żywienia zbiorowego dzieci,
2) planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe
i gospodarcze.
3) sporządzanie raportów żywieniowych,
1) uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisów,
2) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy szkoły.
3) stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.
§ 30 d

1.
2.

W szkole tworzy się stanowisko kucharki.
Do zadań kucharki należy:
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków,
2) sporządzanie dań według receptur ustalonych wspólnie z indendentem, zgodnie z wymogami
HCCP
3) dbanie o stan sanitarno–higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń i wydawanych
posiłków.
4) przygotowywanie i przechowywanie próbki sporządzanych posiłków zgodnie z normami
sanepidu,
5) stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.
§ 30 e

1.
2.

W szkole tworzy się stanowisko pomocy kuchennej.
Do zadań pomocy kuchennej należy:
1) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
2) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych,
3) sprzątanie kuchni i innych pomieszczeń kuchennych,
4) doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,
5) wykonywanie innych poleceń dyrektora, intendenta i kucharki związanych z organizacją pracy
szkoły,
6) stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.
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§ 30 e
1.
2.

W szkole tworzy się stanowisko sprzątaczki.
Do zadań sprzątaczki należy:
1) Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
2) Opieka nad szatnią w czasie trwania zajęć szkolnych.
3) Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń w budynku szkolnym oraz znajdujących się
w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny.
4) Wykonywanie innych czynności porządkowych oraz podnoszących estetykę budynku i terenu
szkoły wynikających z potrzeb szkoły a zleconych przez dyrektora.
5) Reagowanie na bieżące potrzeby w zakresie utrzymania właściwego stanu
sanitarnohigienicznego zgłaszane przez użytkowników pomieszczeń.
6) Sprzątaczka służbowo podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
7) Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
§ 31
Postanowienia ogólne:
1) Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom
oraz nauczycielom.
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających
w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) ze szczególnych uzdolnień;
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f) z zaburzeń komunikacji językowej;
g) z choroby przewlekłej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) z niepowodzeń edukacyjnych;
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3) 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 psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
4) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest
dobrowolne i nieodpłatne.
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
1.
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2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy
i logopedzi oraz terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) rodzicami uczniów;
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) Dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia
z uczniem;
5) higienistki szkolnej;
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego.
4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
a) (Uchylony).
b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
d) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
e) porad i konsultacji,
f) warsztatów.
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
5. Zadania nauczyciela, wychowawcy i specjalisty:
1) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie
sposobów ich zaspokojenia, w tym: w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje
i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się,
b) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań
i uzdolnień uczniów.
2) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy
w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
3) Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły informuje innych nauczycieli, specjalistów
o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno‐pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy
z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
4) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub Dyrektora szkoły, konieczne jest
objęcie ucznia pomocą psychologiczno‐pedagogiczną w formach, o których mowa w ust.4.
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5) Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły, planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno‐pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich
udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
6) Podczas
planowania
i
koordynowania
udzielania
uczniowi
pomocy
psychologiczno‐pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych
form udzielania uczniom pomocy psychologiczno‐pedagogicznej.
7) Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno‐pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz – w zależności od
potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią
lub innymi osobami, o których mowa w ust.3.
8) W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno‐pedagogiczną w szkole,
wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno‐pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem,
zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. (Uchylony).
7. (Uchylony).
8. (Uchylony).
§ 32
(Uchylony)
ROZDZIAŁ VIII
UCZNIOWIE
§ 33
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia przy wykorzystaniu możliwości szkoły,
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie godności,
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły
a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania szkoły w konkursach,
zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z nauczanych przedmiotów oraz oceny
zachowania,
7) dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole.
11) odwołania się w sprawach spornych do Dyrektora szkoły,
12) egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
13) zwolnień z nauki z niektórych przedmiotów zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra
Edukacji,
14) do stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Szczegółowe zasady
udzielania stypendium regulują odrębne przepisy.
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15) uzyskania informacji zwrotnej dotyczących mocnych i słabych stron ucznia oraz ustalenia
z nim dalszych kierunków współpracy,
2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) powiadomienie wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego o naruszeniu praw ucznia,
2) w przypadku nierozwiązania problemu zgłoszenie tej sytuacji do Dyrektora szkoły.
3) skargi rozpatruje Dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład, którego wchodzą:
 Dyrektor szkoły,
 pedagog,
 wychowawca klasy,
 opiekun Samorządu Uczniowskiego.
4) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje Dyrektor
szkoły.
5) Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od
daty wpłynięcia skargi.
6) wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane
3. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,
2) godnego reprezentowania szkoły,
3) noszenia schludnego stroju szkolnego w stonowanych barwach,
4) przestrzegania zakazu używania na terenie szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych w tym nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz oraz e-papierosów;
dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela,
5) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
6) sumiennego i rzetelnego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych; posiadania potrzebnych
przyborów, materiałów i podręczników; odrabiania prac domowych,
7) punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne,
8) poprawnego i kulturalnego zachowywania się w trakcie zajęć edukacyjnych,
a w szczególności:
a) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły,
b) uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela,
c) grzecznego odnoszenia się do nauczycieli i kolegów,
d) dbania o ład i porządek w klasie,
9) okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rówieśnikom poprzez
stosowanie społecznie akceptowanych form,
10) usprawiedliwiania nieobecności w szkole zaświadczeniem ustnym lub pisemnym rodziców
(opiekunów prawnych) lub lekarza w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły,
11) uzupełniania braków w edukacji spowodowanych nieobecnością w szkole i innymi
przyczynami,
12) dostarczania pisemnego zwolnienia od rodziców z części zajęć w danym dniu (w zeszycie
korespondencji),
13) poinformowania rodziców o zmianie planu lekcji,
14) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz
Samorządu Uczniowskiego,
15) przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności w szkole i poza nią,
16) poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
17) poszanowania i troszczenia się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, ład i porządek,
18) naprawiania wyrządzonej szkody,
19) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
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4.

5.
6.
7.

8.

20) informowania dyrekcji lub nauczycieli o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia
lub życia,
21) przestrzegania kontraktu zawartego między uczniem i jego rodzicem/prawnym opiekunem
a wychowawcą klasy, pedagogiem lub Dyrektorem szkoły,
22) przestrzeganie bezwzględnego zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły.
Przejawy przynależności do społeczności szkolnej:
1) Uczniowie powinni posiadać strój galowy, na który składają się:
a) dla dziewcząt – biała bluzka i granatowa (ciemna) spódnica,
b) dla chłopców – biała koszula i granatowe (ciemne) spodnie.
2) W stroju tym uczniowie zobowiązani są występować podczas:
a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
b) apeli z okazji świąt i rocznic szkolnych,
c) ślubowania uczniów klas I,
d) innych ważnych wydarzeń w życiu szkoły określonych przez Dyrektora szkoły,
e) reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz
uroczystościach poza szkołą.
3) Strój codzienny:
a) uczniowie zobowiązani są do noszenia schludnego stroju szkolnego w stonowanych
barwach,
b) uczniów obowiązuje przestrzeganie zasad estetyki i higieny stroju i fryzury,
c) krzykliwe ozdoby, farbowane włosy oraz makijaż są zabronione,
d) odzienie wierzchnie (kurtki, płaszcze, itp.) należy pozostawić w szatni ,
e) uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych (w tym
biżuterii, drogiej odzieży i obuwia), za te rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności,
f) w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych nie należy nosić nakryć głowy.
4) Każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie (po dostarczeniu zdjęcia) legitymację szkolną.
W przypadku zniszczenia lub zgubienia, podstawą do wyrobienia nowej legitymacji jest
uiszczenie opłaty.
5) Uczniów obowiązuje bezwzględny szacunek dla symboli narodowych i religijnych,
znajdujących się w pomieszczeniach szkolnych.
Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed godziną rozpoczynającą
zajęcia, z wyjątkiem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.
Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków
odurzających jest poważnym wykroczeniem i jest zakazane na terenie szkoły i poza nią.
Zwolnienia z zajęć może udzielić Dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel zajęć
edukacyjnych na prośbę rodziców wyrażoną osobiście lub w formie pisemnej na podstawie wzoru
druku obowiązującego w szkole.
Zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych:
1) Prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz znajdujących się w nich urządzeń
i pomocy dydaktycznych mają nauczyciele i uczniowie realizujący zajęcia lekcyjne,
pozalekcyjne i pozaszkolne zatwierdzone w tygodniowym rozkładzie zajęć szkolnych wraz
z określeniem sali, w której będą się one odbywać.
2) Uczeń przebywa w sali zajęć tylko pod opieką nauczyciela.
3) Uczniom nie wolno bez wiedzy i zgody nauczyciela-opiekuna sali lub Dyrektora szkoły
zabierać kluczy od pracowni i przebywać w nich.
4) Wszyscy pracownicy odpowiadają materialnie za stan i majątek szkoły oraz jej otoczenia
(wypełniają w tym celu odpowiednie oświadczenia).
5) Uczniowie obowiązani są w czasie przerw zachowywać się kulturalnie oraz przestrzegać
zasad bezpieczeństwa i higieny.
6) Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
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przez dziecko szkody materialne (naprawiają lub pokrywają koszty naprawy). Nauczyciel
sprawujący opiekę nad uczniem (lub wychowawca klasy) zgłasza dyrektorowi szkoły akt
dewastacji mienia szkolnego.
9. Nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do:
1) Powiadomienia uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie
pisemnych prac klasowych z poszczególnych przedmiotów.
2) Przestrzegania zasady odbywania jednej pisemnej pracy klasowej w ciągu dnia oraz nie więcej
niż trzech w ciągu tygodnia w jednej klasie.
3) Zaplanowania terminów sprawdzianów każdej klasy po uprzednim uzgodnieniu między
uczącymi w danej klasie.
4) Zwrotu ocenionych prac pisemnych w ciągu 14 dni.
5) Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani
negatywnie, lecz traktowani ze zrozumieniem i szacunkiem dla ich postaw i problemów.
10. Uczniowie z rodzin rozbitych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo są otaczani opieką
przez wychowawcę, pedagoga szkolnego i Dyrektora szkoły.
11. Udzielanie pomocy uczniom w nauce:
1) Nauczyciel jest zobowiązany do dodatkowej pomocy uczniom w nauce w przypadku, gdy:
a) uczeń nie radzi sobie z opanowaniem materiału w związku z usprawiedliwioną
nieobecnością w szkole, brakiem odpowiednich warunków domowych do przygotowania
się do zajęć lekcyjnych lub innych uzasadnionych przyczyn,
b) nauczyciel w związku z dłuższą nieobecnością w pracy nie zrealizował obowiązującego
materiału z danego przedmiotu i uczniowie nie są w stanie samodzielnie uzupełnić
braków w wiedzy,
2) W przypadku uzasadnionego braku możliwości udzielania pomocy przez nauczyciela
(z wyjątkiem dotyczącym nieobecności w pracy i niezrealizowaniem programu) nauczyciel
obowiązany jest wyznaczyć uczniów zdolnych, osiągających dobre wyniki w nauce,
do udzielania pomocy koleżankom i kolegom.
§ 34










Nagrodę lub karę może otrzymać każdy uczeń.
Nagroda może być przyznana za:
1) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
2) 100% frekwencję,
3) prace społeczne,
4) wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury i sportu.
Nagroda może być przyznawana w następującej formie:
1) pochwała nauczyciela udzielona indywidualnie, na forum klasy lub szkoły,
2) pochwała Dyrektora udzielana indywidualnie, wobec klasy, wobec Rady Pedagogicznej,
wobec Rady Rodziców, wobec szkoły,
3) nagroda rzeczowa w formie książkowej, jeżeli średnia ocen na koniec roku szkolnego
wyniesie co najmniej 5,0 przy bardzo dobrej lub wzorowej ocenie z zachowania,
4) list gratulacyjny - dla rodziców ucznia za całokształt pracy w szkole,
5) (Uchylony)
6) wpis do kroniki szkolnej - w przypadku szczególnych osiągnięć.
Jednemu uczniowi mogą być przyznane jednocześnie dwie nagrody, np. pochwała udzielona
przez Radę Pedagogiczną oraz nagroda ufundowana przez Radę Rodziców.
Fakt przyznania nagrody powinien być odnotowany w dokumentach klasy lub szkoły.
Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie aktów prawnych normujących pracę szkoły oraz
naruszanie porządku szkolnego.
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Kara może być udzielona w następującej formie:
1) upomnienie ustne lub pisemne wychowawcy klasy w zeszycie uwag lub zeszycie do
korespondencji,
2) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły udzielone w obecności społeczności szkolnej lub
skierowane do rodziców (prawnych opiekunów ucznia),
3) obniżenie oceny zachowania,
4) przeniesienie do równoległej klasy.
5) wystąpienie Dyrektora szkoły do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innej szkoły.
7.a. Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły:
1) Ze względu na realizację obowiązku nauki do lat 18 dyrektor szkoły podstawowej w wyniku
rażącego złamania norm zachowań przez ucznia szkoły może wystąpić z wnioskiem do
kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Decyzję taką podejmuje kurator.
2) Przeniesienie ucznia z listy uczniów tej szkoły następuje na skutek złamania następujących
norm zachowań obowiązujących w szkole:
 notoryczne nadużywanie przemocy, tym cyberprzemocy,
 używanie środków psychoaktywnych,
 nie wywiązywanie się z kontraktu podpisanego z wychowawcą,
 popełnienie przestępstwa lub wykroczenia ujętego w aktach wyższego rzędu: w Kodeksie
Karnym, Kodeksie Wykroczeń, Konstytucji.
7.b. Procedura przeniesienia ucznia do innej szkoły:
1) powiadomienie rodziców o przypadkach złamania norm zachowań przez dziecko,
2) omówienie sprawy na Radzie Pedagogicznej,
3) wyznaczenie i przeprowadzenie rozmowy z zainteresowanym podczas której przedstawia się
zarzuty jakie wysuwa Rada Pedagogiczna,
4) skonfrontowanie ucznia ze świadkami oraz tymi, którzy te zarzuty stawiają (wszelkie
rozmowy na temat sprawy powinny być protokołowane),
5) przeprowadzenie konsultacji z Samorządem Uczniowskim,
6) przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami rodziców,
7) sformułowanie i podpisanie wniosku do kuratora z procedurą odwołania.
7.c. W uzasadnieniu wniosku należy przytoczyć:
1) jakie środki zaradcze zastosowała szkoła do tej pory,
2) zakres współpracy z rodzicami w usuwaniu niepożądanych zachowań,
3) efekty zasięganej porady pedagoga szkolnego lub poradni psychologiczno - pedagogicznej,
4) zakres zastosowanych upomnień i kar zawartych w statucie.
7.d. Zainteresowanemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się do Kuratora Oświaty w ciągu
dwóch tygodni od powiadomienia o decyzji. Odwołanie następuje za pośrednictwem Dyrektora
szkoły.
8. Od przyznanej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w formie pisemnej do Dyrektora
szkoły w terminie 7 dni od dostarczenia informacji o ukaraniu. Dyrektor rozpatruje odwołanie
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia odwołania. Dyrektor może utrzymać karę
w mocy, nałożyć niższą karę lub karę uchylić. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
9. W przypadku kiedy karę nakłada Dyrektor szkoły uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo
do złożenia wniosku w formie pisemnej o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły
w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o ukaraniu. Dyrektor rozpatruje wniosek
w terminie 7 dni od daty jego doręczenia w formie pisemnej. Dyrektor może utrzymać karę
w mocy, nałożyć niższą karę lub karę uchylić. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
10. Kary związane z przeniesieniem ucznia z dotychczasowego zespołu klasowego są rozpatrywane
przez Radę Pedagogiczną.
11. O udzielonych karach i nagrodach informowani są rodzice (prawni opiekunowie)
1) na konsultacjach i spotkaniach indywidualnych z wychowawcą klasy,
2) podczas spotkań na zaproszenie i wezwanie szkoły.
7.
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ROZDZIAŁ IX
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§ 35
Ocenianie wewnątrzszkolne reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzianów poziomu
opanowania umiejętności i sprawdzianów wiadomości i umiejętności.
1.a. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
1.b. 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,
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
1.c. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły
1.d. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza.
3. Uczniowie w klasach IV-VI oceniani są ocenami cząstkowymi, które są ocenami bieżącymi oraz
ocenami klasyfikacyjnymi śródrocznymi w styczniu lub w lutym i rocznymi w czerwcu.
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.
4. W klasach I-III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową, a ocena z religii wyrażana jest
cyfrą w skali 1 - 6.
5. W ocenianiu przedmiotowym nauczyciel jest zobowiązany systematycznie, co najmniej raz
w miesiącu oceniać osiągnięcia uczniów oraz wystawić taką ilość ocen cząstkowych z zajęć
edukacyjnych, które umożliwiają klasyfikację śródroczną i roczną. Ustala się minimalną ilość 5
ocen, które powinien uzyskać uczeń w danym półroczu.
5.a.Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
1) Przewiduje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, które
prowadzą do ustalenia oceny bieżącej:
a) sprawdzian pisemny:
 45 minutowy sprawdzian jednopoziomowy,
 45 minutowy sprawdzian wielopoziomowy
 45 lub 90 minutowa praca klasowa, test;
b) kartkówka z bieżących wiadomości i umiejętności,
1.

29

odpowiedź ustna,
prace domowe,
projekty edukacyjne i inne prace wykonywane przez uczniów,
aktywność ucznia podczas zajęć,
działalność pozalekcyjna ucznia,
testy sprawnościowe z wychowania fizycznego,
inne formy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych, np. wytwory pracy własnej
ucznia.
2) Pisemne prace klasowe (sprawdziany) są dla ucznia obowiązkowe. Za sprawdzian uznaje się
każdą kontrolną, pisemną pracę ucznia, obejmującą dowolny zakres treści, przeprowadzany
z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do
końca roku szkolnego.
3) Za kartkówkę uznaje się krótką pisemną pracę kontrolną (przewidziana na nie dłużej niż 15
minut) z zakresu ostatnich trzech lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy,
zakończoną wystawieniem oceny.
4) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że
zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których
nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu, powinni zostać odpytani
z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy.
5) Niezadowolony z efektów własnej pracy, uczeń ma prawo, w ciągu dwu tygodni od daty
otrzymania wyników do ponownego pisania pracy klasowej lub poprawy sprawdzianu
umiejętności z wychowania fizycznego. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń i może się
ona odbyć tylko raz. Termin i formę ponownego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ustala
nauczyciel, informując o niej ucznia. W sytuacjach szczególnych (np. absencja spowodowana
chorobą) termin poprawy wydłuża się o czas usprawiedliwionej nieobecności.
6) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania oceny efektów wpisuje się do dziennika obok
pierwszego stopnia z tego sprawdzianu.
7) Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu w terminie
ustalonym dla klasy, nauczyciel dokonuje obiektywnej oceny sytuacji i wyznacza dla niego
drugi termin lub określa inny sposób sprawdzenia wiadomości.
8) W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
9) Pisemne prace sprawdzające z poszczególnych zajęć edukacyjnych (oprócz kartkówek) muszą
być zapowiedziane uczniom z wyprzedzeniem, co najmniej tygodniowym.
10) O wynikach sprawdzianów i innych prac pisemnych uczniowie winni być informowani nie
później niż w terminie 14 dni od daty sprawdzianu.
11) Nauczyciel, informując klasę o terminie sprawdzianu pisemnego, wpisuje w dzienniku
lekcyjnym ołówkiem odpowiednią adnotację.
12) W tygodniu nauki mogą być co najwyżej trzy sprawdziany pisemne, ale nie więcej niż jeden
sprawdzian w tym samym dniu zajęć.
13) Na tydzień przed planowanym sprawdzianem nauczyciel zapoznaje ustnie uczniów
z kryteriami oceny oraz zakresem wymagań programowych, jaki będzie obowiązywał na
sprawdzianie.
14) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
15) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel niezwłocznie ustnie
uzasadnia ustaloną ocenę bieżącą i śródroczną. W przypadku oceny rocznej, końcowej
nauczyciel uzasadnia ocenę w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia
pisemnego wniosku o jej uzasadnienie przez ucznia lub jego rodziców.
16) Ustala się następujące, procentowe kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen:
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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Ocena

Przedział procentowy uzyskanych punktów

6

100 %

+5

96 – 99 %

5

91 - 95 %

+4

81 – 90 %

4

71 - 80 %

+3

61 – 70 %

3

51 - 60%

+2

41 – 50 %

2

31 - 40 %

+1

16 – 30 %

1

0 - 15 %

Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce:
wpisywanie ocen cząstkowych do dzienniczków ucznia;
powiadamianie o aktualnych postępach ucznia na zebraniach śródrocznych i wywiadówkach;
informowanie zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) uczniów w czasie
konsultacji indywidualnych oraz dni otwartych szkoły;
4) listem poleconym w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających rodzicowi (prawnemu
opiekunowi) przybycie do szkoły;
5) listem poleconym w przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów przez okres dwóch miesięcy.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi
lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) bez możliwości kopiowania. Rodzice (prawni
opiekunowie) mogą zapoznać się z w/w dokumentacją podczas zebrań, konsultacji i dni otwartych
szkoły, których dokładny termin podany jest przez wychowawcę klasy, wywieszony na tablicy
informacyjnej dla rodziców oraz dostępny na stronie internetowej szkoły. Po zakończeniu roku
szkolnego w/w dokumentacja zostaje trwale zniszczona pod nadzorem komisji, w skład której
wchodzi 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej..
7. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub z wykonywania
określonych ćwiczeń na w/w zajęciach, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tej opinii. Uczeń
jest oceniany i klasyfikowany. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
8.a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony
w tej opinii. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tej opinii.
Uczeń jest oceniany i klasyfikowany. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
5.b.
1)
2)
3)
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nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Dyrektor szkoły na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej
warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki
drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
10. KLASYFIKACJA
1) Uczeń podlega klasyfikacji: śródrocznej i rocznej oraz końcowej. Klasyfikacja roczna jest
podstawą promowania ucznia do klasy programowo wyższej.
2) Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej, opisowej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych i rocznej, opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3) Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania
i promowania uczniów. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza kończące się radą
klasyfikacyjną.
4) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
5) Procedura informowania ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanych ocenach
z zajęć edukacyjnych:
a) nauczyciel jest zobowiązany na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej poinformować ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanej
rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych.
b) o przewidywanej dla ucznia ocenie należy poinformować jego rodziców (prawnych
opiekunów) na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów
prowadzonych przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na
zebraniu lub za potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców, którzy
nie uczestniczyli w zebraniu. Ucznia należy poinformować na poszczególnych zajęciach
edukacyjnych w rozmowie bezpośredniej.
c) O przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej należy poinformować
pisemnie ucznia i jego rodziców na 30 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów
prowadzonych przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na
zebraniu lub za potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców, którzy
nie uczestniczyli w zebraniu, lub za zwrotnym potwierdzeniem odebrania przez rodziców
listu poleconego.
6) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
7) (Uchylony).
8) Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocje do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
9) Oceny roczne, śródroczne oraz bieżące ze wszystkich zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI
i w klasach I-III z religii ustala się w stopniach według następującej skali:
9.
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a) stopień celujący – 6
b) stopień bardzo dobry – 5
c) stopień dobry – 4
d) stopień dostateczny – 3
e) stopień dopuszczający – 2
f) stopień niedostateczny – 1
Przy ocenach bieżących, z wyjątkiem oceny celującej, stosuje się znak „+” (plus),
oznaczający podwyższenie stopnia o połowę.
10) (Uchylony).
11) Dopuszcza się prowadzenie, równolegle z tradycyjnym, dziennika elektronicznego.
12) Kryteria ocen:
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
oraz

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, wykazuje się
kreatywnością, lub

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, typu aktywny udział
w projektach edukacyjnych.
b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,
ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie
programowej,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne,
d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie
na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności,
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:
- ma braki w opanowaniu podstawy programowej,
ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim
stopniu trudności,
f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową
przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności.
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13) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
14) Wychowawcy i nauczyciele klas I-III stosują następujące formy oceniania.
a) Ocenianie bieżące – słowne:
- odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;
- polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach,
- jest oceną motywującą do aktywności i wysiłku, bez porównywania z osiągnięciami
innych uczniów; ma charakter rozwijający dziecko, kształtujący i stymulujący jego
rozwój.
b) Ocenianie bieżące – cyfrowe
odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;
- polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach
ma na celu gromadzenie danych o osiągnięciach ucznia; stanowi pełniejszą informację
o uczniu, o jego aktywności, postępach i zainteresowaniach; wyraźnie wskazujące
osiągnięcia i to co należy jeszcze wykonać, usprawnić.
c) Skala oceniania cyfrowego
6 - otrzymuje uczeń, który:
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania, wykorzystuje
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
proponuje rozwiązania nietypowe,
5 - otrzymuje uczeń, który:
bardzo dobrze stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie
zadania teoretyczne na określonym poziomie nauczania, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, czyni znaczne
postępy.
4 - otrzymuje uczeń, który:
poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi
samodzielnie poprawić, czyni postępy.
3 - otrzymuje uczeń, który:
przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim
stopniu trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia
podstawowej wiedzy, czyni postępy.
2 - otrzymuje uczeń, który:
wymaga dużej pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu prostych zadań
teoretycznych i praktycznych, ma duże braki, które przeszkadzają w uzyskaniu
podstawowej wiedzy, czyni minimalne postępy,
1 - otrzymuje uczeń, który:
nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, nie potrafi samodzielnie
rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nie
czyni postępów.
Przy ocenach bieżących, z wyjątkiem 6, stosuje się znak „+” (plus), oznaczający
podwyższenie oceny
o połowę.
c) Ocenianie śródroczne
- ocena podsumowująco – zalecająca redagowana na koniec półrocza, w postaci
oceny opisowej,
- informuje o osiągnięciach i zachowaniu ucznia, ale również zawiera wskazania,
nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w następnym półroczu, by nie
dopuścić do rażących braków edukacyjnych,
d) Ocenianie roczne.
- ocena podsumowująco – klasyfikacyjna wyrażona na piśmie na koniec roku
szkolnego w postaci oceny opisowej,
- informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji w zakresie osiągnięć
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edukacyjnych, zachowania, osiągnięć szkolnych.

15) Uczeń w klasach I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej w każdym roku
szkolnym.
16) 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 klas I-III na wniosek wychowawcy oddziału po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia
po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
17) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klas I i II SP do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy
i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
18) Wzorowi pod względem zachowania i nauki uczniowie klas I-III otrzymują po dokonaniu
rocznej klasyfikacji nagrodę książkową. Listę uczniów – kandydatów do wyróżnienia,
prezentuje wychowawca klasy na rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
19) Uczniowi klas IV-VI, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo
etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
20) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, należy
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
21) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
11. ZACHOWANIE
1) Zachowanie ucznia w klasach IV-VI ocenia się śródrocznie i rocznie.
2) 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,
zarówno na terenie szkoły podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw; jak
i podczas wyjść i wycieczek w ramach zajęć edukacyjnych.
3) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
4) Procedura informowania ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) o proponowanej ocenie
zachowania:
a) wychowawca jest zobowiązany na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej poinformować ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanej
rocznej ocenie zachowania.
b) o przewidywanej dla ucznia ocenie zachowania należy poinformować rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia na 30 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów
prowadzonych przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na
zebraniu lub za potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców, którzy
nie uczestniczyli w zebraniu.Ucznia należy poinformować na zajęciach z wychowawcą
w rozmowie bezpośredniej.
5) Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, według następującej skali:
 wzorowe,
 bardzo dobre,
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dobre,
poprawne,
nieodpowiednie,
naganne
Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
z zastrzeżeniem §35. ust.15. pkt.1.
6) Ocena zachowania powinna wyrażać:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom,
h) rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań,
i) dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
7) Przy ustalaniu ocen zachowania w klasach IV-VI należy kierować się następującymi
kryteriami:
a) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: podejmuje dodatkowe zadania z własnej
inicjatywy; inspiruje innych do aktywności; jest tolerancyjny, wrażliwy, właściwie reaguje
na przejawy agresji; jest życzliwy dla otoczenia; godnie reprezentuje szkołę
w międzyszkolnych konkursach; wykazuje się uczciwością; reaguje na przejawy zła;
szanuje godność osobistą własną i innych; łagodzi konflikty i spory koleżeńskie; dba
o bezpieczeństwo swoje i innych; prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia; jest
zawsze taktowny i prezentuje wysoką kulturę osobistą.
b) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: chętnie bierze udział w konkursach
szkolnych lub międzyszkolnych, przejawia aktywność własną; zawsze przestrzega zasad
bezpieczeństwa własnego i innych; umiejętnie współdziała w zespole klasowym; rzetelnie
wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań; bardzo dobrze wywiązuje się
z obowiązków szkolnych (jest obowiązkowy i ambitny); jest przygotowany do lekcji.
c) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi
normami społecznymi; przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; nie
dokucza innym; nie używa wulgaryzmów, jest: kulturalny, życzliwy i koleżeński,
wrażliwy na przemoc i agresję; przygotowuje się do lekcji; usprawiedliwia na bieżąco
nieobecności; spóźnia się sporadycznie (do 5 spóźnień w półroczu); zmienia obuwie; dba
o dobro szkolne i dobro społeczności szkolnej.
d) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: zdarza się, że zachowuje się nietaktownie;
nie zawsze przestrzega obowiązków ucznia; nie dba o kulturę języka; często się spóźnia
(do 10 spóźnień w półroczu); opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia; samowolnie
opuszcza teren szkoły; nie zmienia obuwia.
e) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: często nie przestrzega obowiązków
ucznia; w stosunku do otoczenia jest wulgarny; zachowuje się nietaktownie (jest
zaczepny, kłótliwy, prowokuje innych do negatywnych zachowań); dokucza innym;
opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (powyżej 10 godzin w półroczu); nie dba
o mienie szkoły; nie dba o własne zdrowie (pali papierosy itd.).
f) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: rażąco łamie regulamin szkolny i nie
przestrzega Statutu szkoły, narusza normy współżycia społecznego; nagminnie się
spóźnia; wagaruje; dewastuje mienie szkolne; zagraża bezpieczeństwu innych uczniów;
nie dba o własne zdrowie (pali papierosy itd.) i namawia innych do palenia itd.; narusza
godność i nietykalność innych.
8) Czynniki wpływające na podwyższenie oceny zachowania:
a) udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, zawodach sportowych i imprezach
charytatywnych;
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b) chęć niesienia pomocy w nauce i rozwiązywaniu problemów szkolnych;
c) wzorowa frekwencja;
d) kultura języka i zachowania;
e) propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych.
9) Czynniki wpływające na obniżenie oceny zachowania:
a) wulgarne słownictwo;
b) nieprzestrzeganie ustaleń i regulaminów;
c) lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
d) udział w bójkach, kradzieżach i czynach niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami
zachowania;
e) niszczenie mienia szkolnego;
f) zakłócanie lekcji, imprez szkolnych, zastraszanie kolegów;
g) palenie papierosów, picie alkoholu, itp.
10) Uczeń, który otrzymał średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę zachowania wzorową lub
bardzo dobrą, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
11) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę w formie ustnej.
12) Informacje o bieżącym zachowaniu uczniów nauczyciele odnotowują w zeszytach uwag,
za których przygotowanie i prowadzenie odpowiedzialni są wychowawcy
poszczególnych klas. Zeszyt uwag jest załącznikiem do dziennika zajęć edukacyjnych
każdej klasy.
13) 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 indywidualnego lub opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
14) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
15) (Uchylony).
16) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
17) Ocena śródroczna i roczna zachowania ucznia w klasach I-III jest oceną opisową.
18) Kryteria oceniania zachowania w klasach I-III:
6 – ZACHOWANIE WZOROWE
Uczeń/uczennica wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Zgodnie i twórczo
współpracuje w zespole. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia
codziennego. Reprezentuje klasę na forum szkoły i miasta w różnych przedsięwzięciach.
Swoją postawą daje dobry przykład innym.
5 – ZACHOWANIE SZCZEGÓLNIE PRZYKŁADNE
Uczeń/uczennica odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Jest pracowity(-a) i wytrwały(-a) w dążeniu do
wyznaczonych celów. Zgodnie współpracuje w zespole. Jest opiekuńczy(-a), troskliwy(-a),
koleżeński(-a), prawdomówny(-a), kulturalny(-a). Dotrzymuje zawartych umów. Panuje nad
emocjami. Potrafi dokonać oceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie
innych.
4 – ZACHOWANIE PRZYKŁADNE
Uczeń/uczennica zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest
koleżeński(-a), uczynny(-a). Zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie zajęć (zabaw)
i ich przestrzega. Dotrzymuje warunków zawartych umów. W miarę możliwości stara się
wywiązywać ze swoich obowiązków. Jest prawdomówny(-a). Potrafi ocenić własne
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zachowanie i zachowanie innych. Jest koleżeński wobec rówieśników. Potrafi
współpracować w zespole.
3 – ZACHOWANIE POPRAWNE
Uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. Stara się
kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje ocenić własne
zachowanie. Widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań. Nie zawsze dotrzymuje
obietnic i zobowiązań. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Stara się przestrzegać zasad
bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw i dotrzymywać umów. Radzi sobie
z własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole.
2 – ZACHOWANIE BUDZĄCE ZASTRZEŻENIA
Uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak
trudności z ich przestrzeganiem. Widzi i ocenia niewłaściwie zachowania innych. Ma
problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Ma własne przekonania
i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze
swoich zadań i zobowiązań.
1-ZACHOWANIE NIEPOPRAWNE
Uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ale ich nie
przestrzega. Nie jest koleżeński(-a). Nie panuje nad emocjami. Nie słucha innych i nie
wyciąga wniosków z popełnionych błędów. Nie wywiązuje się ze swoich zadań
i zobowiązań. Swoją postawą daje zły przykład innym, co niekorzystnie wpływa na
wizerunek klasy.
19) Na koniec roku szkolnego jest prowadzona ewaluacja oceniania wewnątrzszkolnego.
12. TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH:
1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu w obecności
innego nauczyciela nie później niż dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
2) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu
klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, wychowania
fizycznego, który ma formę zadań praktycznych.
3) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić
do egzaminu klasyfikacyjnego.
4) Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny pod warunkiem, że roczna ocena zachowania jest oceną,
co najmniej poprawną. W tym przypadku ocena ustalona w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego może być, co najwyżej dostateczna.
5) Uczeń, który otrzymał na egzaminie klasyfikacyjnym ocenę niedostateczną nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza tę samą klasę.
6) Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne
oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany
rok szkolny z Dyrektorem szkoły, z wyjątkiem zajęć technicznych, plastyki, muzyki,
wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są
przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
7) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 6 przeprowadza komisja
powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
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c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
8) Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów
klasyfikacyjnych.
9) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się również dla ucznia, który kontynuuje
we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza
do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego.
10) Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną i nie podlega
odwołaniu z zastrzeżeniem art. 44m. i 44n. ustawy o systemie oświaty.
11) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
12) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
13. TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:
1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji
uzyskał ocenę negatywną z zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. Rada
Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej.
2) Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich, w terminie
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor
szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3) Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator.
4) W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
5) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c)
termin egzaminu poprawkowego,
d) imię i nazwisko ucznia
e)
zadania egzaminacyjne,
f)
ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
39

6) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym
przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
7) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
z zastrzeżeniem pkt.8.
8) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wyższej.
13.a.Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania odbywa się
na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły
w godzinach jego pracy. Dyrektor szkoły wskazuje czas (po ustaleniach z uczniem i jego rodzicami)
i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji
dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności
Dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora nauczyciela. Udostępnianie do
wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 7 dni
roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku w sekretariacie szkoły.
14. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY
KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1) Za przewidywaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych przyjmuje się ocenę zaproponowaną
przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły, § 35 ust.10 pkt.5.
2) Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i
tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest
równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3) Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80 % (z wyjątkiem długotrwałej
choroby);
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac
pisemnych;
d) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –
konsultacji indywidualnych.
4) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej do
nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla
niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się
w sekretariacie szkoły. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać
ocenę, o jaką uczeń się ubiega oraz uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą
rozpatrywane.
5) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 3).
prośba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel danych zajęć edukacyjnych odnotowuje na
podaniu przyczynę jej odrzucenia.
6) W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje
do sprawdzianu zaliczeniowego z materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie
późniejszym niż na 7 dni od złożenia wniosku, a przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej.
7) Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem
sprawdzianu z zajęć
komputerowych, plastyki, muzyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których
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sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8) Sprawdzian zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, ustaloną ocenę w wyniku
sprawdzianu potwierdza drugi nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
edukacyjne.
9) Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony
na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
10) Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od
wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
11) Ze sprawdzianu sporządza się protokół zawierający :
a) imię i nazwisko nauczyciela ( nauczycieli) przeprowadzającego sprawdzian,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (ćwiczenia) sprawdzające,
d) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
e) wynik sprawdzianu,
f) uzyskaną ocenę.
Protokół przechowuje się w teczce, w dokumentacji sekretariatu.
14a. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY
ZACHOWANIA
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej do
wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania. Warunkiem
koniecznym jest przestrzeganie Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów.
2) We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się
ubiega.
3) Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :
a) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia,
osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,np.:
 udzielanie pomocy w nauce kolegom z trudnościami w nauce,
 aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej,
 wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą lub dyrektorem,
 przygotowanie na zadany temat prelekcji na lekcję wychowawczą w swojej klasie,
 uzyskanie znaczących osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych,
 aktywne uczestnictwo w zespole realizującym projekt edukacyjny,
b) pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego,
c) otrzymania pochwały Dyrektora szkoły.
Wystarczą dwie spośród powyższych okoliczności oraz spełnienie następujących warunków:
4) W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni
przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
5) Postępowanie przeprowadza wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, zasięgając
opinii innych nauczycieli. Z postępowania sporządza się protokół zawierający :
a) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,
b) termin postępowania,
c) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć,
pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
d) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,
e) uzyskaną ocenę.
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15. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZGODNEGO Z PRZEPISAMI PRAWA TRYBU
USTALANIA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA:
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie zgłosić zastrzeżenia do
Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia
zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, nie później
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
2) W celu rozpoznania, czy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która analizuje ustalony tryb ustalania
oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania
3) (Uchylony).
4) W celu analizy problemu Dyrektor powołuje komisję w skład której wchodzą:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel zatrudniony w szkole,
d) pedagog.
5) (Uchylony).
6) Z prac komisji sporządza się̨ protokół, zawierający:
a) nazwę zajęć edukacyjnych,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) dane nauczyciela prowadzącego zajęcia,
e) ustalone procedury:
 termin podania do wiadomości uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom)
przewidywanej oceny,
 oświadczenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) o skorzystaniu z
wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji
indywidualnych,
f) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół przechowuje się w teczce, w dokumentacji sekretariatu.
7) (Uchylony).
8) (Uchylony).
9) (Uchylony).
16. (Uchylony)

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36
1. Szkoła używa pieczęci o brzmieniu:
„Szkoła Podstawowa nr 24
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

im. Jana Marcina Szancera
ul. B. Hubermana 7, tel. 034 364 34 05
42-200 Częstochowa”
oraz pieczęci okrągłej o brzmieniu:
„Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie”
Szkoła posiada własny sztandar i logo.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
aktualnymi przepisami Ministra Edukacji oraz uchwałami i zarządzeniami organu prowadzącego.
(Uchylony).
Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa.
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
Statut Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie wchodzi w życie i obowiązuje od 1 września
1999 r.
Nowelizacja Statutu 30.08. 2016 r.
Nowelizacja Statutu 19.10. 2016 r.
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