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ROZDZIAŁ I - PODSTAWOWE INFORMACJE 

§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Książnicach.
2. Siedzibą  Szkoły  Podstawowej  w  Książnicach  jest  budynek  położony  w  miejscowości

Książnice, numer  91.
3. Przy Szkole Podstawowej w Książnicach funkcjonuje Oddział Przedszkolny.
4. Szkoła używa pieczęci:

1) podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: ,,SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH”,
ponadto pieczęć  zawiera w treści:  kod pocztowy,  numer telefonu,  numer REGON,
numer NIP.

2) Okrągłej (małej i dużej), w której polu z napisem otokowym ,,SZKOŁA PODSTAWOWA
W  KSIĄŻNICACH”  znajduje  się  wizerunek  orła  ustalony  dla  godła  Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 2.
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Gminy w Mielcu
2. Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  jest  Podkarpacki  Kurator  Oświaty  w

Rzeszowie.
3. Obwód Szkoły określają przepisy organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ II -ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Cele i zadania wychowania przedszkolnego

§ 3.
1. Oddział  przedszkolny  realizuje  cele  określone  w  ustawie  o  systemie  oświaty,  

a zwłaszcza:
1) wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach;
2) kształtowanie  u  dzieci  odporności  emocjonalnej  koniecznej  w  nowych  i  trudnych

sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
3) umożliwianie  dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości  narodowej,  etnicznej,

językowej i religijnej;
4) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
5) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
6) współdziałanie  z  rodziną  (opiekunami  prawnymi)  poprzez  wspomaganie  jej  w

wychowaniu  dzieci,  rozpoznawaniu  możliwości  rozwojowych  dziecka,  w  miarę
potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do
nauki szkolnej. 

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:
1) poznawanie i rozumienie świata i siebie;
2) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
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4) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały
się w tym co jest dobre, a co złe.

3. Powyższe zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel
realizuje w ramach programu wychowania przedszkolnego.

§ 4.
1. Oddział realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujący i zatwierdzony przez dyrektora

program  wychowania  przedszkolnego,  miesięczne  plany  pracy  i  plan  pracy
wychowawczej.

2. W celu realizacji zadań oddział przedszkolny współpracuje z:
1) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu;
2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
3) Państwową Strażą Pożarną w Mielcu;
4) Ochotniczą Strażą Pożarną w Książnicach, Goleszowie;
5) SOKiS w Chorzelowie;
6) Parafią w Książnicach;
7) Policją;
8) Przychodnią zdrowia w Podleszanach.

Współpraca z rodzicami dzieci

§ 5.
1. Rodzice mają prawo do:

1) informacji dotyczących sukcesów i kłopotów dziecka;
2) informacji  o  zadaniach  wychowawczych  i  edukacyjnych  realizowanych  w  oddziale

przedszkolnym;
2. Formy współpracy z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego:

1) rozmowy indywidualne;
2) rozmowy telefoniczne;
3) zebrania z rodzicami;
4) współpraca w czasie organizacji imprez klasowych i szkolnych i wycieczek; 
5) udział w zajęciach otwartych, w czasie których nauczyciel przybliża zainteresowanym

rodzicom pracę w oddziale przedszkolnym i osiągnięcia dzieci.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

§ 6.
1. Do  zadań  rodziców  należy  zapewnienie  bezpiecznego  dotarcia  dzieci  do  oddziału

przedszkolnego i powrót do domu po zajęciach a w szczególności:
1) rodzice przyprowadzają dzieci przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć i przekazują

opiekę nad dzieckiem nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w oddziale przedszkolnym
w danym dniu z uwzględnieniem planu tygodniowego; 

2) rodzice  odbierają  dziecko  po  zakończeniu  zajęć  w  obecności  nauczyciela
prowadzącego ostatnie zajęcia w oddziale przedszkolnym w danym dniu.
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2. Rodzice mogą upoważnić na piśmie w obecności nauczyciela oddziału inne osoby (w tym
dzieci powyżej 10 roku życia) odpowiedzialne za bezpieczeństwo ich dziecka w drodze do
i ze Szkoły. 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

§ 7.
1. Roczny  i  dzienny  czas  pracy  oddziału  ustala  organ prowadzący  na  wniosek  Dyrektora

uwzględniając odrębne przepisy.
2. Czas otwarcia i zamykania oddziału może ulegać zmianie, w zależności od potrzeb.
3. W oddziale prowadzi się dodatkowe zajęcia z religii. 
4. Szczegółowe  terminy  zapisów,  zasady  i  kryteria  przyjmowania  dzieci  do  oddziału

przedszkolnego określi Dyrektor Szkoły w formie zarządzenia.
5. Dokumentację oddziału stanowią:

1) miesięczny plan pracy;
2) dziennik zajęć;
3) karty obserwacji i diagnozy; 
4) plan wychowawczy.

6. Nauczyciel  oddziału  przedszkolnego  jest  członkiem  Rady  Pedagogicznej  działającej  w
szkole.

7. Oddział przedszkolny jest integralną częścią Szkoły i funkcjonuje na tych samych zasadach
jak pozostałe oddziały.

8. W oddziale rodzice wybierają swojego przedstawiciela do Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ III -CELE I ZADANIA SZKOŁY 

Cele i zadania Szkoły Podstawowej

§ 8.
1. Szkoła Podstawowa realizuje cele  określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach

wydanych na tej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego  kształcenia;
2) wychowuje  w  oparciu  o  chrześcijański  system  wartości  przyjmując  za  podstawę

uniwersalne zasady etyki;
3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
4) podejmuje  działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;
5) jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju

ucznia;
6) dba  o  zgodne  współżycie  wszystkich  członków  społeczności  szkolnej,  wzajemne

poszanowanie ich indywidualności i godności osobistej;
7) stara się, aby wychowanie dzieci stało się przedmiotem wspólnej troski rodziców i

nauczycieli. 
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§ 9.
1. W oparciu o postawione cele Szkoła Podstawowa realizuje następujące zadania: 

1) szkoła stwarza odpowiednie warunki do nauki i pracy, stosuje atrakcyjne i nowatorskie
metody nauczania;

2) kształci  umiejętności  niezbędne  do  osiągnięcia  standardów  wymaganych  na
sprawdzianach kompetencji;

3) wzbogaca ucznia w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu;
4) preferuje samodzielność myślenia i podejmowania decyzji;
5) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej;
6) buduje poczucie więzi z własnym miejscem zamieszkania i kultywuje tradycje;
7) współpracuje z rodzicami koordynując oddziaływania wychowawcze domu i szkoły.

Sposoby wykonywania zadań

§ 10.
1) Realizacja celów i zadań Szkoły Podstawowej następuje poprzez:

1) bezpłatne  nauczanie  i  wychowanie  w  zakresie  ramowych  planów    nauczania  i
programów  uwzględniających  podstawę  programową  kształcenia  ogólnego  dla
sześcioletnich szkół podstawowych;
a) począwszy  od  roku  szkolnego  2014/2015  szkoła  zapewnia  uczniom  dostęp  do

bezpłatnych  podręczników  dla  uczniów  klasy  I,  a  w  następnych  latach  dla
kolejnych klas;

b) nauczyciel  i  uczniowie  mogą  korzystać  z  elektronicznego  podręcznika  pod
warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

2) indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów;
3) dostosowanie  programu  nauczania  i  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i psychologicznej;
5) udzielanie dodatkowego wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
6) prowadzenie nowoczesnych metod i form nauczania;
7) rozwijanie  uzdolnień  i  zainteresowań  na  zajęciach  kół  przedmiotowych  i

zainteresowań;
8) organizację wycieczek dydaktycznych,  krajoznawczo-turystycznych,   wyjść  do kina i

teatru;
9) organizowanie  okolicznościowych  imprez  szkolnych  związanych  ze  świętami

państwowymi, rodzinnymi oraz wynikających z tradycji szkoły;
10) umożliwienie  uczniom  nauki  religii  lub  etyki,  zgodnie  z  życzeniem  rodziców.

Uczestniczenie  lub  nie  uczestniczenie  w  nauce  religii  lub  etyce  nie  może  być
powodem dyskryminacji.

§ 11.
1. W szkole jest realizowany Program Wychowawczy oraz Program  Profilaktyki. 
2. Szczegółowe  zasady  tworzenia  i  uchwalania  Programu  Wychowawczego  i  Programu

Profilaktyki regulują odrębne przepisy.
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3. W oparciu o Program Wychowawczy i Program Profilaktyki konstruowany jest plan pracy
wychowawcy klasowego.

4. Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy.

Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia

§ 12.
1. Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

1) organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych;
2) udział w akcjach promujących zdrowie;
3) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych;
4) propagowanie zdrowej żywności;
5) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia.

 Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów

§ 13.
1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez:

1) prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z możliwościami  szkoły;
2) przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych, przyrodniczych,

polonistycznych, recytatorskich, plastycznych, muzycznych i innych;
3) indywidualną pracę pod kierunkiem nauczyciela;
4) umożliwianie  uczniom  rozwijania  pasji  sportowych  i  udziału  w  rozgrywkach

sportowych; 
5) organizowanie wycieczek. 

Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów

§ 14.
1. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas

zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych  i  pozalekcyjnych  określi  Dyrektor  Szkoły  w
drodze zarządzenia.

2. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły
w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, rajdów, biwaków,
imprez, zawodów sportowych określi dyrektor w drodze zarządzenia.

3. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określi dyrektor w planie dyżurów
wydanym w drodze zarządzenia.

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 15 
1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

1) diagnozowanie ich środowiska;
2) rozpoznawanie  ich  potencjalnych  możliwości  oraz  indywidualnych  potrzeb

rozwojowych;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeniach szkolnych;
4) wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami;
5) indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów;
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6) prowadzenie  nauczania  zgodnie  z  zaleceniami,  a  także  korzystania  z  prawa  do
zwalniania ucznia z niektórych przedmiotów;

7) dostosowanie programów nauczania i wymagań edukacyjnych do ich indywidualnych
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych;

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających ze szkolnego
programu wychowawczego i programu profilaktyki;

9) wyposażenie  pomieszczeń  dydaktycznych  w  pomoce  dydaktyczne  wynikające  z
procesu indywidualizacji oraz sprzęt specjalistyczny;

10) szczegółowe zasady udzielania pomocy określa Regulamin Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej.

§ 16.
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami,  szczególnie nad uczniami najniższych

klas,  uczniami  z  zaburzeniami  rozwojowymi  i  uszkodzeniami  narządów  ruchu,  słuchu
i wzroku, a także nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych
potrzebne są szczególne formy opieki,  poprzez:
1) organizowanie specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

wyrównawczych,  socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych i innych;
2) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
3) doraźną pomoc materialną i finansową (w miarę posiadanych środków),
4) zapewnienie ciepłego posiłku w szkole,
5) zwolnienie z niektórych opłat (ubezpieczenie, występy artystyczne itp.).

Innowacje i eksperymenty

§ 17.
1. Każdy  nauczyciel  ma  obowiązek  aby  starać  się  podjąć  działania  innowacyjne  i

eksperymentalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Innowacja  wymagająca  dodatkowych  środków  może  być  finansowana  ze  środków

budżetowych (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę) i pozabudżetowych (po
uzyskaniu środków finansowych).

3. Szczegółowe zasady opracowywania zasad innowacji oraz ich wdrażania określi Dyrektor
Szkoły w drodze zarządzenia.

Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

§ 18.
1. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu poprzez:

1) kierowanie dzieci na badania specjalistyczne,
2) konsultowanie sposobu organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów z orzeczeniem

z poradni,
3) zwracanie  się  o  pomoc  w  formułowaniu  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z

programu  nauczania  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych
ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  rozwojowe lub  specyficzne  trudności  w
uczeniu się,

4) uzyskiwanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
5) zapraszanie pracowników poradni na spotkania z rodzicami,
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6) organizowanie szkoleń dla nauczycieli,
7) uzyskiwanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

ROZDZIAŁ IV -ORGANY SZKOŁY

§ 19.
1. Organami Szkoły są:

1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski. 

§ 20.
1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

1) kierowanie  bieżącą  działalnością  dydaktyczno  -  wychowawczą  szkoły    oraz
reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego  rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
4) realizowanie  uchwał  rady  pedagogicznej,  podjętych  w  ramach  jej  kompetencji

stanowiących, 
5) zatwierdzanie szkolnych zestawów programów nauczania dla danego  oddziału, 
6) wstrzymywanie   wykonania  uchwał  rady  pedagogicznej  niezgodnych  z  przepisami

prawa  i  zawiadomienie  o  wstrzymaniu  wykonania  uchwał  organu  prowadzącego
szkołę,

7) dysponowanie   środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponoszenie
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

8) dbanie o właściwe organizowanie i przebieg sprawdzianu,
9) decydowanie w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
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  oraz  pozostałych
pracowników szkoły, 

10) prowadzenie  i  przechowywanie  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności
wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktów pomiędzy organami,
12) coroczne podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów

edukacyjnych  oraz  materiałów  ćwiczeniowych  obowiązujących  w  danym  roku
szkolnym.

2. Szczegółowe zadania oraz kompetencje Dyrektora wynikają z odrębnych przepisów.

§ 21.
1. W Szkole działa  Rada Pedagogiczna.
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2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciel uczący w Oddziale Przedszkolnym, oraz
nauczyciele uczący w Szkole.

3. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z odrębnych przepisów.
3. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem.
4. Do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna. 

§ 22.
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Władzami samorządu są:

1) na szczeblu klas - samorządy klasowe,
2) na szczeblu Szkoły - samorząd szkolny.

3. Samorząd  Uczniowski  jest  wybierany  i  działa  zgodnie  z  opracowanym  i  przyjętym
regulaminem.

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi lub Radzie
Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.

5. Szczegółowe kompetencje SU wynikają z odrębnych przepisów.

§ 23.
1. W Szkole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół Rodziców uczniów Szkoły.
3. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
4. Rada Rodziców jest wybierana i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem.
5. Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców wynikają z odrębnych przepisów.

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz rozwiązywania konfliktów

§ 24.
1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji  i  wzajemnego

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji.

2. Rodzice  i  uczniowie  przedstawiają  wnioski  i  opinie  organom  Szkoły  poprzez  swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane podczas najbliższych posiedzeń Rady Pedagogicznej, a w
szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  wymagających  podjęcia  szybkiej  decyzji,
w terminie 7 dni.

4. Każdy organ może swobodnie działać i  podejmować decyzje w granicach kompetencji
określonych w wewnętrznych regulaminach i ustawie o systemie oświaty.

5. Organy  Szkoły  planują  swoją  działalność  na  rok  szkolny,  plany  te  przekazują  do
wiadomości Dyrektora. 

6. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu
wymiany informacji i poglądów.

7. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących
podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.
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8. Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich
działalności.

9. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów i pomiędzy
nimi,  jako  podstawową zasadę  przyjmuje  się,  że  spory  te  rozpatrywane są  wewnątrz
Szkoły.

10. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do prowadzenia mediacji  między stronami sporu.  W
mediacjach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i
Samorządu Uczniowskiego.

11. W razie niemożności  rozwiązania konfliktu przez Dyrektora lub konfliktu z Dyrektorem
strony wnoszą sprawę do organu prowadzącego, który pomaga rozstrzygnąć spór. 

ROZDZIAŁ V - ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 25.

1. Terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

§ 26.

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) arkusz  organizacji  szkoły  opracowany  przez  dyrektora  szkoły,  z  uwzględnieniem

szkolnego planu nauczania, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę; 
2) tygodniowy rozkład zajęć;
3) plany nauczania.

§ 27.

1. Podstawową  formą  pracy  Szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno  -  wychowawcze  prowadzone
systemem klasowo-lekcyjnym, możliwa jest praca w innych formach zgodnie z odrębnymi
przepisami.

2. Czas trwania lekcji oraz zajęć w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.
3. Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków

nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez Szkołę
oraz obowiązujących przepisów.

§ 28.

1. Udział  ucznia  w zajęciach nadobowiązkowych jest  dobrowolny i  odbywa się  za  zgodą
rodziców.

§ 29.

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednią bazę wyposażoną w środki
dydaktyczne do pełnej realizacji programów nauczania oraz pomieszczenia gospodarcze i
administracyjne.

2. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) sal lekcyjnych  z odpowiednim wyposażeniem;
2) pracowni informatycznej;
3) zastępczej sali gimnastycznej;
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4) sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej;
5) pomieszczenia oddziału przedszkolnego (sala, szatnia);
6) biblioteki z ICIM;
7) jadalni;
8) pomieszczenia do działalności sklepiku szkolnego;
9) sekretariatu;
10) szatni;
11) toalet;
12) placu zabaw;
13) ogrodu szkolnego;
14) boisk sportowych do piłki siatkowej i piłki nożnej.

§ 30.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady  zatrudniania  nauczycieli  oraz  innych  pracowników,  o  których  mowa w  ust.  1,

określają odrębne przepisy. 
3. W  szkole  tworzy  się  stanowiska  administracyjne  i  obsługi  w  uzgodnieniu  z  organem

prowadzącym. 
4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. 
5. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

§ 31.

1. W  Szkole  funkcjonuje  stołówka  szkolna  zapewniająca  wszystkim uczniom   możliwość
spożycia gorącego posiłku.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze stołówki określi dyrektor
szkoły w drodze zarządzenia.

Świetlica szkolna

§ 31a.
Postanowienia ogólne.
1. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas

pracy  rodziców,  organizację  dojazdu  do  szkoły  lub  inne  okoliczności  wymagające
zapewnienia opieki w szkole. 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i
zadania  szkoły,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  treści  i  działań  wychowawczo  -
opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie wychowawczym szkoły.

§ 31b.
Cele i zadania świetlicy szkolnej.
1. Głównym celem świetlicy jest:

1) zapewnienie  zorganizowanej  opieki  wychowawczej  przed  i  po  zakończonych
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

2) tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻNICACH 15z40



2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,
2) pomoc w odrabianiu lekcji,
3) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 
5) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności,
6) współdziałanie z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami dzieci korzystających z opieki

w świetlicy.
§ 31c.

Obowiązki nauczyciela wychowawcy świetlicy.
1. Nauczyciel wychowawca odpowiedzialny jest przede wszystkim za:

1) przestrzeganie dyscypliny pracy.
2) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć w świetlicy i

poza nią),
3) właściwą organizację zajęć z dziećmi,
4) prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć świetlicowych. 
5) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami,
6) prowadzenie zajęć dydaktycznych według opracowanego przez siebie rocznego planu

pracy.
7) właściwy  stan  estetyczny  i  higieniczno-sanitarny  pomieszczeń  świetlicy  oraz

powierzony sprzęt i pomoce naukowe.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  może powierzyć wychowawcy świetlicy

inne zadania.
§ 31d.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej.
1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
2. Świetlica  prowadzi  zajęcia  zgodnie  z  tygodniowym  rozkładem  zajęć  dydaktyczno-

wychowawczych szkoły i funkcjonuje w godzinach określonych w Regulaminie świetlicy.
3. W  świetlicy  zadania  realizowane  są  według  rocznego  planu  pracy  opracowanego

corocznie przez nauczycieli-wychowawców świetlicy.
4. W  świetlicy  prowadzone  są  zajęcia  w  zróżnicowanej  wiekowo  grupie  wychowawczej.

Liczba dzieci w grupie nie może  przekraczać 25 uczniów.
5. Zgłoszenie  dziecka  do  świetlicy  odbywa  się  poprzez  złożenie  do  świetlicy  szkoły

kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia
dziecka do świetlicy”. 

6. Zawarte  w  „Karcie  zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy”  informacje  stanowią  podstawę
przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa. 

7. Świetlica  zapewnia  również  opiekę  uczniom  niezapisanym,  którzy  potrzebują  jej
okazjonalnie.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy.
9. „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” oraz Regulamin świetlicy ustala dyrektor szkoły w

drodze zarządzenia.
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ROZDZIAŁ VI - BIBLIOTEKA

§ 32.
1. Biblioteka  szkolna  jest  pracownią  szkolną,  służącą  realizacji  potrzeb  i  zainteresowań

uczniów,  zadań dydaktyczno –  wychowawczych  szkoły  i  doskonaleniu warsztatu  pracy
nauczyciela.

2. Biblioteka szkolna jest  szkolnym centrum dydaktyczno – informacyjnym, uczestniczy w
przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.

3. Szczegółowe  zasady  funkcjonowania  określa  regulamin  biblioteki  ustalony  w  drodze
zarządzenia przez Dyrektora Szkoły.

4. Biblioteka  uczestniczy  w  realizacji  podstawowych  funkcji  Szkoły  wobec  uczniów:
kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej.

5. Biblioteka tworzy warunki  do poszukiwania,  porządkowania i  wykorzystania informacji
z różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

6. Biblioteka posługuje się okrągłą pieczęcią, w której polu z napisem otokowym ,,Szkoła
Podstawowa w Książnicach” znajduje się  napis „BIBLIOTEKA”. 

7. Biblioteka  szkolna  udostępnia  swoje  zbiory  uczniom,  nauczycielom,  rodzicom i  innym
pracownikom szkoły.

8. Biblioteka  wypożycza  uczniom  podręczniki  lub  materiały  edukacyjne,  mające  postać
papierową, lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
mających  postać  elektroniczną,  bądź  przekazuje  uczniom  materiały  ćwiczeniowe  bez
obowiązku  zwrotu  lub  ich  udostępniania.  Zasady  wypożyczania  podręczników  lub
materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu Biblioteki.

9. Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze
środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji.

Organizacja biblioteki szkolnej

§ 33.
1. Biblioteka  ma  wyznaczony  lokal  na  gromadzenie,  opracowywanie  i  udostępnianie

zbiorów.
2. Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały:

1) książki,
2) czasopisma,
3) zbiory specjalne(materiały audiowizualne),
4) materiały opracowane przez nauczycieli.

Zadania nauczyciela bibliotekarza

§ 34.
1. Nauczyciel biblioteki prowadzi pracę pedagogiczną w następującym zakresie:

1) bierze udział w realizacji zadań statutowych szkoły.
2) udostępnia zbiory  użytkownikom,
3) udziela informacji bibliotecznych, tekstowych i źródłowych,
4) służy poradą w doborze literatury,

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻNICACH 17z40



5) tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką.
2. Nauczyciel  biblioteki  prowadzi  prace  organizacyjno  –  techniczne  w  następującym

zakresie:
1) opracowuje roczny plan pracy,
2) gromadzi, opracowuje, przechowuje materiały biblioteczne,
3) prowadzi dokumentację (księgi inwentarzowe, dowody wpływów, dowody ubytków)
4) dokonuje selekcji książek zniszczonych, nieaktualnych,
5) porządkuje i konserwuje zbiory,
6) dwa  razy  w  roku  składa  Radzie  Pedagogicznej  sprawozdanie  oceniające  stan

czytelnictwa i realizację planu pracy.
3. Nauczyciel  biblioteki  rozbudza  i  rozwija  indywidualne  zainteresowania  uczniów  oraz

wyrabia i rozwija nawyk czytania i uczenia się poprzez:
1) indywidualną pracę z uczniem,
2) organizowanie  konkursów,  wystaw,  apeli,  prelekcji,  dyskusji  i  innych  imprez

czytelniczych,
3) przyznawanie nagród na koniec roku za najlepsze czytelnictwo.

Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami

§ 35.
1. Nauczyciel  biblioteki  współpracuje  z  uczniami  poprzez  umożliwianie  im  korzystania  z

prawa do:
1) wypożyczania książek,
2) korzystania z księgozbioru i czasopism na miejscu,
3) zdobywania informacji z różnych źródeł, także przy pomocy sprzętu ICIM.

2. Obowiązki uczniów:
1) przestrzeganie zasad regulaminu biblioteki,
2) dbanie o wypożyczone książki.

§ 36.
1. Nauczyciel  biblioteki  współpracuje  z  nauczycielami,  a  współpraca  ta  dotyczy

w szczególności:
1) udziału  w  realizacji  zadań  programowych  szkoły  poprzez  dostarczanie  źródeł  i

opracowań na lekcje i zajęcia, szkolenia, itp.,
2) uzgadniania z nauczycielami zakupów nowości,
3) współdziałania w organizacji imprez szkolnych, konkursów, itp.,
4) informowania nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów,
5) wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli.

2. Obowiązki nauczycieli i wychowawców:
1) systematyczne sprawdzanie czytelnictwa uczniów,
2) zachęcanie uczniów do czytania książek,

§ 37.
1. Rodzice mają prawo do zapoznania się z regulaminem biblioteki.
2. Rodzice  uczniów  mogą  stać  się  czytelnikami  biblioteki  na  warunkach  określonych  w

regulaminie. 
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3. Rodzice  mają prawo do omawiania  z  Dyrektorem i  bibliotekarzem spraw dotyczących
korzystania z biblioteki przez  ich dziecko. 

4. Rodzice (opiekunowie) mogą oddać książki do biblioteki za swoje dziecko. 
5. Rodzice (opiekunowie)  mogą również wypożyczyć  dziecku książkę,  gdy jest  ono chore

i samo nie może dotrzeć do biblioteki. 

Współpraca z innymi bibliotekami

§ 38.
1. Biblioteka  prowadzi  współpracę  z  innymi  bibliotekami  i  instytucjami  upowszechniania

kultury. Współpraca ta obejmuje:
1) wspólne organizowanie imprez czytelniczych,
2) wymianę wiedzy i doświadczeń,
3) wypożyczanie międzybiblioteczne. 

ROZDZIAŁ VII - PRACOWNICY SZKOŁY

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 39.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

§ 40.
1. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczno-wychowawczą  i  opiekuńczą  oraz  jest

odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.

2. Nauczyciele  i  inni  pracownicy  Szkoły  zobowiązani  są  do  zapewnienia  bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, w szczególności poprzez:
1) zwracanie uwagi na zagrożenia i reagowanie na dostrzeżone niebezpieczeństwa;
2) zawiadamianie o zdarzeniach niebezpiecznych; 
3) zapoznawanie uczniów z ogólnymi przepisami bhp (na lekcjach, przerwach, w czasie

drogi do i ze szkoły) i regulaminami klasopracowni;
4) systematyczne  kontrolowanie  miejsca  prowadzenia  zajęć  pod  względem

bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz

na terenie szkoły;
6) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;
7) sprawowanie opieki  nad bezpieczeństwem uczniów podczas  zajęć obowiązkowych,

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
8) pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych na korytarzach, w sanitariatach,

na klatkach schodowych, na podwórzu szkolnym;
9) sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia dodatkowe;
10) sprawdzanie bezpiecznego wyjścia uczniów ze szkoły;
11) właściwe zabezpieczenie opieki nad uczniami podczas zajęć odbywających się poza

terenem szkoły.
3. Pracownicy  obsługi  Szkoły  zobowiązani  są  do  wspierania  nauczycieli  w  pracy

wychowawczo –opiekuńczej, w szczególności:
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1) w  swojej pracy powinni kierować się dobrem ucznia, dbać o jego bezpieczeństwo,
reagować na dostrzeżone dobro i zło, zastrzeżenia do zachowania uczniów powinni
zgłaszać do wychowawcy klasy lub innych nauczycieli;

2) woźna dba o bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni;
3) obsługa kuchni  zapewnia  bezpieczeństwo dzieci  w  czasie  spożywania  posiłków na

stołówce szkolnej.
4. W szkole powołuje się koordynatora ds. bezpieczeństwa. 
5. Szczegółowy  zakres  zadań,  obowiązków  oraz  kompetencji  koordynatora  ds.

bezpieczeństwa w szkole ustala Dyrektor Szkoły. 

§ 41.
1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1) systematycznie  i  rzetelnie  przygotowywać  się  do  prowadzenia  każdego  typu  zajęć
lekcyjnych  i  pozalekcyjnych,  realizować  je  zgodnie  z  tygodniowym  planem  zajęć  i
zasadami współczesnej dydaktyki;

2) kształtować  na  wszystkich lekcjach sprawność  umysłową,  dociekliwość  poznawczą,
krytycyzm,  otwartość  i  elastyczność  myślenia  wynikające  ze  wzbogacenia  wiedzy,
umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań w
toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój  zarówno uczniów najzdolniejszych jak i
mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne;

4) ukazywać  związki  pomiędzy  poszczególnymi  zajęciami  edukacyjnymi,  uogólniać
wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;

5)  rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektywy i
konieczność postępu społecznego;

6)  akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne i
estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych,
wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;

7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;
8) gromadzić  materiały  zawierające  innowacje  metodyczne  i  ciekawe  opracowania

poszczególnych wycinków pracy szkoły.
2. Do obowiązków nauczycieli należą:

1) przestrzeganie zapisów statutowych;
2) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
3) usuwanie  drobnych  usterek,  względnie  zgłaszanie  dyrektorowi  szkoły  o  ich

występowaniu;
4) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
5) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym planem;
6) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
7) dbanie o poprawność językową, własną i uczniów;
8) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
9) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
10) wzbogacanie  warsztatu  pracy  oraz  dbanie  o  powierzone  pomoce  i  sprzęt

dydaktyczny;
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11) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,  studentom i
słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli;

12) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły;
13) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
14) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych

form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
15) rzetelne  przygotowywanie  uczniów  do  olimpiad  przedmiotowych,  zawodów

sportowych i innych konkursów;
16) udzielanie  rzetelnych  informacji  o  postępach  ucznia,  jego  niedociągnięciach  oraz

zachowaniu;
17) wnioskowanie o pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej;
18) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy

potrzebują;
19) opracowywanie planów  nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
20) uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez szkołę.

3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły w szczególności za uchybienia
godności zawodu lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy.

§ 42.
1. Nauczyciel ma prawo do:

1) zapewnienia  podstawowych  warunków  do  realizacji  zadań  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;

2) wyposażenia  stanowiska  pracy  umożliwiające  realizację  dydaktyczno  –
wychowawczego programu nauczania;

3) decydowania  w  sprawie  doboru  materiału  nauczania,  metod  kształcenia,  form
organizacji zajęć i środków dydaktycznych;

4) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły i
właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych; 

5) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – karta nauczyciela;
6) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę;
7) dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  na  zasadach  i  w  wysokości  określonych  w

ustawie  o  dodatkowym wynagrodzeniu  rocznym  dla  pracowników jednostek  sfery
budżetowej;

8) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze;
9) oceny swojej pracy;
10) zdobywania stopni awansu zawodowego;
11) korzystania  w  związku  z  pełnieniem  funkcji  służbowych  z  prawa  do  ochrony

przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych;
12) innych świadczeń określonych w obowiązującym kodeksie pracy.

Zadania wychowawcy

§ 43.
1. W  przypadku  przydzielenia  funkcji  wychowawcy  klasy  zakres  zadań  i  obowiązków

rozszerza się o sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia  się  oraz
przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów;
3) podejmowanie   działań   umożliwiających   rozwiązywanie   konfliktów   w  zespole

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje  i  organizuje  wspólnie  z  uczniami  i  ich  rodzicami  różne  formy  życia

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
4) realizuje tematykę programu zdrowotnego i podstawy programowej.
5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i

koordynując ich  działania  wychowawcze  wobec  ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie
uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

6) utrzymuje  kontakt  z  rodzicami  uczniów  w  celu  poznania  i  ustalenia  potrzeb
opiekuńczo-wychowawczych dzieci, włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły;

7) udziela  pomocy  rodzicom  w  ich  działaniach  wychowawczych  wobec  dzieci    i
otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach;

8) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc  w rozpoznawaniu
potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień
uczniów;

9) szczególną  opieką  otacza  uczniów  zaniedbanych  przez  rodziców  lub  ze  środowisk
zagrożonych moralnie.

3. Wychowawca realizuje zadania zawarte w ustępie 1 poprzez:
1) zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  tych  uczniów,  którzy  mają  trudności  w  nauce,

analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i zespołem nauczycieli oraz rodzicami
przyczyn niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze;

2) badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych i zapobieganie im;
3) wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni;
4) kierowanie pracą społeczną na rzecz szkoły i klasy (przydzielanie zadań, współpraca

podczas ich wykonywania, ocena wykonanej pracy);
5) współorganizowanie z zespołem klasowym różnego rodzaju imprez;
6) współpracę z higienistką szkolną dbanie o higienę i zdrowie uczniów;
7) występowanie  do  powołanych  do  tego  celu  organizacji  o  pomoc  materialną  dla

najbardziej potrzebujących;
8) odwiedzanie  uczniów w domu,  prowadzenie  indywidualnych  rozmów z  rodzicami,

omawianie  problemów  wychowawczych  na  zebraniach  (konsultacjach)
organizowanych w ciągu roku szkolnego.

4. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez: 
1) spotkania indywidualne;
2) zebrania  zbiorowe;
3) rozmowy telefoniczne;
4) korespondencję,
5) odwiedzanie w domu.
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5. Obowiązkiem  wychowawcy  klasy  jest  zapoznanie  uczniów  i  rodziców  z  zasadami
oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  określonymi  w  przepisach  oraz  innymi
postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez Szkołę.

6. Wychowawca wykonuje czynności  administracyjne i  prowadzi  dokumentację dotyczącą
klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 44.
1. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły  za nie wywiązywanie się z

obowiązków zawartych w Statucie Szkoły.
2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 45.
Poza wymienionym zakresem, nauczyciele mają obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność
wynikające z innych przepisów szczegółowych.

Zadania zespołów nauczycielskich

§ 46.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w szczególności:
1) organizowanie  współpracy  nauczycieli  dla  uzgadniania  sposobów  realizacji

programów nauczania;
2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w

sprawie  wyboru  programów  nauczania,  podręczników  oraz  współpracy  z
wydawnictwami;

3) ustalenie  realizacji  wspólnych  zadań  określonych  w  podstawie  programowej  dla
danego zespołu;

4) wspólne  opracowanie  szczegółowych  kryteriów  oceniania  uczniów  dla  danego
zespołu;

5) wspólne  opiniowanie  przygotowanych  w  szkole  programów  autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych;

6) organizowanie lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców danego zespołu;
7) wnioskowanie  do  wychowawcy  o  skierowanie  ucznia  do  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej;
8) organizowanie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego  oraz  doradztwa

metodycznego dla początkujących nauczycieli;
9) współdziałanie  w  organizowaniu  pracowni  i  laboratoriów  przedmiotowych,

warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
10) przygotowywanie  i  organizowanie  konkursów  przedmiotowych,  imprez  szkolnych,

wycieczek, itp.
2. Pracą zespołu kieruje wychowawca.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz dokumentowania prac zespołu określi Dyrektor

Szkoły w drodze zarządzenia.
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§ 47.
1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo –

zadaniowe.
2. Szczegółowe  zadania,  zasady  funkcjonowania  oraz  dokumentowania  prac  zespołów

określi Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia.

ROZDZIAŁ VIII - UCZNIOWIE I RODZICE

Obowiązek szkolny. Zasady rekrutacji uczniów

§ 48.
1. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.

§ 49.
1. Dzieci przyjmuje się do szkoły oraz do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania

rekrutacyjnego.
2. O przyjęciu dziecka do przedszkola oraz dzieci do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym

do  klas  pierwszych,  decyduje  dyrektor,  z  wyjątkiem  przypadków  przyjęcia  dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie na
podstawie zgłoszenia rodziców. Wzór zgłoszenia określa dyrektor szkoły.

4. Kandydaci  zamieszkali  poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci  do klasy
pierwszej  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego,  jeżeli  szkoła  nadal
dysponuje wolnymi miejscami.

5. Postępowanie  rekrutacyjne  jest  prowadzone  na  wniosek  rodzica  kandydata.  Wzór
wniosku określa dyrektor szkoły.

6. W  postępowaniu  rekrutacyjnym  są  brane  pod  uwagę  kryteria,  które  ustala  organ
prowadzący szkołę.

7. Postępowanie  rekrutacyjne  przeprowadza  komisja  rekrutacyjna  powołana  przez
dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej. Do zadań
komisji  rekrutacyjnej  należy  w  szczególności  ustalenie  wyników  postępowania
rekrutacyjnego  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i
nieprzyjętych.

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
9. Terminy postępowania rekrutacyjnego ustala organ prowadzący szkołę.
10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi

miejscami,  dyrektor  szkoły  przeprowadza  postępowanie  uzupełniające.  Postępowanie
uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego
rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania
uzupełniającego stosuje się przepisy takie jak do postępowania rekrutacyjnego.

11. W  przypadku  przechodzenia  ucznia  z  jednego  typu  publicznej  szkoły  do  innego  typu
publicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor
szkoły.
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Prawa i obowiązki ucznia

§ 50.
1. Uczeń  posiada  prawa  zawarte  w  Konwencji  o  prawach  dziecka  oraz  innych  aktach

normatywnych a w szczególności prawo do:
1) właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia  zgodnie  z  zasadami  higieny  pracy

umysłowej;
2) opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w  szkole  zapewniających  jego

bezpieczeństwo,  eliminowanie  wszelkich form przemocy fizycznej  bądź psychicznej
oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3) zwracania się indywidualnie z każdym problemem do wychowawcy;
4) życzliwego,  podmiotowego  traktowania  w procesie  dydaktyczno  -  wychowawczym

poprzez indywidualne podejście do każdego ucznia;
5) swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań,  w  szczególności  dotyczących  życia  szkoły,

światopoglądu i religii, jeśli nie narusza tym dobra innych;
6) rozwijania  zainteresowań,  zdolności  i  talentów  poprzez  uczestnictwo  w  zajęciach

dodatkowych i konkursach;
7) sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  oraz  ustalonych  sposobów  kontroli

postępów w nauce i zachowaniu;
8) pomocy w wypadku trudności w nauce;
9) korzystania podczas zajęć z odpowiednich pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków

dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
10) wpływania  na  życie  szkoły  przez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszenie  się  w

organizacjach działających w szkole, wydawania gazetek szkolnych;
11) zgłaszania uwag i zażaleń do rzecznika praw uczniowskich;
12) opieki  socjalnej  w  trudnej  sytuacji  materialnej  (w  miarę  rzeczywistych  możliwości

szkoły).

§ 51.
1. Ustala się następujący tryb składania odwołania w przypadku naruszenia praw ucznia.

1) W przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego
rodzice  (opiekunowie  prawni)  złożyć  pisemne  zażalenie  do  Dyrektora  szkoły  za
pośrednictwem wychowawcy.

2) Dyrektor w ciągu siedmiu dni od jego złożenia rozpatruje zażalenie.
3) W przypadku zasadności  złożonego zażalenia  Dyrektor  wydaje  decyzję  o  podjęciu

stosownych działań przywracających możliwość korzystania z określonych uprawnień.
W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla
ucznia podejmuje czynności likwidujące ich skutki.

§ 52.
1. Uczeń ma obowiązek:

1) aktywnie  uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
2) punktualnie, regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne;
3) sumiennie przygotowywać się do zajęć oraz właściwie zachować się w ich trakcie;
4) pracować rzetelnie i systematycznie nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności;
5) starannie prowadzić zeszyty;
6) aktywnie  uczestniczyć w uroczystościach i imprezach szkolnych;
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7) godnie reprezentować szkołę;
8) dbać o honor i tradycje szkoły;
9) dostarczyć  wychowawcy  pisemne  usprawiedliwienie  od  rodzica  lub  prawnego

opiekuna  każdej  nieobecności  na  zajęciach  edukacyjnych  w terminie  do  7  dni  od
chwili powrotu do szkoły.  Uwzględnia się również zaświadczenia lekarskie;

10) zachowywać się w sposób nienaruszający godności własnej i godności innych osób w
szkole i poza nią;

11) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej
oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego i klasowego;

12) wykonywać polecenia wydawane przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły;
13) okazywać szacunek dorosłym i kolegom;
14) dbać o kulturę słowa;
15) przeciwstawiać  się  każdym  przejawom  zła,  zwłaszcza  brutalności  i  wulgarności  -

zgłaszać te wykroczenia do wychowawcy lub innego nauczyciela;
16) szanować poglądy i przekonania innych ludzi mieszczące się w normach prawnych i

moralnych współżycia społecznego;
17) naprawiać wyrządzone przez siebie krzywdy i szkody;
18) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią; 
19) dbać o higienę osobistą;
20) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegać uzależnieniom;
21) troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
22) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole poprzez:

a) szanowanie mienia szkolnego,
b) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach szkolnych,
c) przebieranie obuwia,
d) udział w zagospodarowaniu terenu wokół szkoły,
e) dyżury uczniowskie w klasach,
f) pomoc  w  dokonywaniu  drobnych  napraw  i  remontów  sprzętu  i  środków

dydaktycznych.
2. Za  zniszczone  przez  uczniów  mienie  Szkoły  odpowiedzialność  materialną  ponoszą  ich

rodzice.
3. Rodzice  zobowiązani  są  osobiście  naprawić  zniszczone  mienie  lub  pokryć  koszty  jego

zakupu lub naprawy.
4. Dyrektor Szkoły określi w drodze zarządzenia szczegółowe zasady korzystania na terenie

Szkoły z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

§ 53.
1. Uczeń  zobowiązany  jest  do  zachowania  schludnego  wyglądu  (klasyczna  fryzura,

niefarbowanie włosów, brak makijażu, skromna biżuteria, stosowna odzież zasłaniającą
dekolt, plecy, brzuch, biodra, spódnice do  połowy ud);

2. Uczeń  powinien  przychodzić  na  akademie  szkolne  w  stroju  apelowym  (białe  bluzki-
koszule, granatowe-czarne spodnie i spódnice).
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Nagrody i kary

§ 54.
1. W szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
2. Uczeń może być nagradzany za:

1) rzetelną naukę;
2) osiągnięcia  w  nauce  mające  charakter  samodzielnej  pracy  wykraczającej  poza

obowiązujący program;
3) wzorowe zachowanie;
4) aktywną działalność na terenie szkoły.

3. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje
się następujące wyróżnienia i nagrody:
1) świadectwo  z  biało-czerwonym  paskiem,  stwierdzające  uzyskanie  promocji  lub

ukończenie szkoły z wyróżnieniem;
2) świadectwo  promocyjne  lub  świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  z

odnotowanymi szczególnymi osiągnięciami;
3) pochwała dyrektora na forum szkoły;
4) nagroda rzeczowa;
5) pisemne wyróżnienie – dyplom uznania;
6) pochwała  wychowawcy  lub  nauczyciela  przedmiotu  na  forum  klasy  lub  podczas

spotkania klasowego z udziałem rodziców;
7) prezentacja  wyników  -  osiągniętych  sukcesów  indywidualnych  lub  zespołowych  w

gablocie „Nasi najlepsi” oraz na szkolnej stronie internetowej. 
4. Wyróżnienia dla rodziców i innych osób: 

1) podziękowanie za czynne udzielanie pomocy szkole na zebraniu ogólnym rodziców;
2) list  gratulacyjny  dla  rodziców  (prawnych  opiekunów)  uczniów  kończących  szkołę,

jeżeli otrzymują oni świadectwo z wyróżnieniem.
5. Inne nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane uczniom za:

1) współudział  w  realizacji  statutowych  celów  i  zadań  szkoły  (np.  za  pracę  w
samorządzie  uczniowskim,  w  bibliotece  szkolnej,  w  organizacjach  dziecięcych  i
młodzieżowych, itp.);

2) reprezentowanie  szkoły  (klasy)  na  zewnątrz  (np.  za  uczestnictwo  w  przeglądach,
zawodach, prezentacjach, itp.);

3) aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
4) inne szczególne osiągnięcia uczniów oraz angażowanie się w działalność szkoły i klasy.

6. O  fakcie  przyznania  nagrody  wychowawca  klasy  informuje  ucznia  i  jego  rodziców
(prawnych opiekunów).

7. Na  zebraniach  ogólnych  dyrektor  lub  nauczyciele  zapoznają  wszystkich  rodziców  z
wyróżnieniami i nagrodami uczniów. 

8. Wyróżnienia i nagrody przyznają: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, wychowawcy klas,
nauczyciele, organizatorzy konkursów i zawodów, opiekunowie organizacji  dziecięcych i
młodzieżowych. Rada rodziców może ufundować nagrody dla uczniów wyróżnionych.

9. Uczniowie klas I – III są wyróżnieni, jeżeli w karcie oceny semestralnej otrzymali średnio
bardzo dobre  wyniki  z  poszczególnych  edukacji  oraz  ich  zachowanie  jest  wzorem dla
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innych. Na koniec roku szkolnego są wyróżnieni ci uczniowie, którzy w kartach postępów i
osiągnięć za drugi semestr otrzymali średnio bardzo dobre wyniki i ich zachowanie jest
wzorem dla innych. 

10. Począwszy od klasy czwartej - uczeń otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem,
potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z
wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcoworocznej  uzyskał  z  obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  z
zachowania.

§ 55.
1. Uczeń może być ukarany za:

1) naruszanie norm organizacyjno – prawnych obowiązujących w szkole;
2) notoryczne zaniedbywanie się w nauce i obowiązkach szkolnych;
3) zachowanie odbiegające od ogólnie przyjętych zasad etyczno-moralnych; 
4) przyjmowanie  postawy zagrażającej zdrowiu i mieniu prywatnemu lub szkolnemu. 

2. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary:
1) upomnienie  ustne  udzielone  przez  wychowawcę  lub  innego  nauczyciela,   także

pracownika  szkoły  (w  tym  wypadku  o  powyższym  fakcie  zawsze  musi  zostać
poinformowany wychowawca);

2) upomnienie pisemne udzielone przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela;
3) rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę z równoczesnym

powiadomieniem rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka;
4) nagana  wychowawcy  udzielona  w  obecności  rodziców  z  równoczesnym   zakazem

uczestnictwa w najbliższej  imprezie klasowej lub szkolnej;
5) rozmowa dyscyplinująca ucznia  przeprowadzona przez wychowawcę i  dyrektora w

obecności jego rodziców (prawnych opiekunów);
6) nagana dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej z równoczesnym wpisem do

dziennika. Kara nagany udzielana jest w obecności rodziców(prawnych opiekunów),
wychowawcy, pedagoga;

7) zawieszenie  prawa  do  udziału  w  niektórych  formach  zajęć  pozalekcyjnych  i
pozaszkolnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, udziału w pracach SU i innych
organizacji szkolnych. Zawieszenie prawa następuje na wniosek rady pedagogicznej.
Kara udzielana jest w obecności rodziców(prawnych opiekunów) i wychowawcy;

8) skreślenie ucznia z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły.
3. Uczeń może otrzymać karę nagany dyrektora lub może być zawieszony w prawach ucznia

za:
1) zachowanie agresywne lub naruszające godność osobistą drugiej osoby;
2) zachowanie na terenie szkoły lub poza nią mogące zagrozić zdrowiu i życiu własnemu

lub innych osób, używanie alkoholu lub narkotyków;
3) zachowania sprzeczne z zasadami zawartymi w statucie szkoły;
4) naruszenie zasad współżycia społecznego;
5) zachowanie świadczące o jego demoralizacji;
6) dokonanie czynu karalnego lub przestępstwa.

4. Kara nagany dyrektora szkoły oraz kara  zawieszenia w niektórych prawach są udzielane
uczniowi  w  formie  pisemnej  na  druku  przygotowanym  przez  szkołę.  (W  przypadku
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zawieszenia w prawach w dokumencie podaje się czas na jaki uczeń zostaje zawieszony
oraz warunki, których spełnienie umożliwi przywrócenie uczniowi jego praw). Dokument
podpisuje dyrektor, wychowawca oraz rodzic (opiekun prawny ucznia) i uczeń. 

5. Niezależnie od nałożonej kary, łamanie przez ucznia praw zawartych w statucie szkoły
będzie miało wpływ na obniżenie oceny zachowania.

6. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
można stosować inne kary od wymienionych, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

7. Każda wymierzona kara winna być odnotowana w dokumentacji wychowawcy klasy.
8. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność uczniów.
9. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
10. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany

do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
11. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły

zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Dyrektor.

§ 56.
1. Wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły kieruje Dyrektor na

podstawie uchwały rady pedagogicznej  gdy zmiana środowiska wychowawczego może
korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.

2. O przeniesieniu do innej szkoły wnioskuje się, gdy uczeń:
1) notorycznie łamie zasady zawarte w statucie szkoły i innych szkolnych regulaminach i

zarządzeniach,  otrzymał  przewidziane  kary,  a  stosowane  środki  zaradcze  nie
przynoszą pożądanych efektów;

2) zachowuje  się  w  sposób  demoralizujący  bądź  agresywny,  zagrażający  zdrowiu  lub
życiu innych uczniów;

3) ma szczególnie szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską;
4) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia itp. 

§ 57.
1. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzic mogą się odwołać w formie pisemnej.
2. Odwołanie musi nastąpić do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 dni od dnia nałożenia kary.
3. Dyrektor  w  porozumieniu  z  wychowawcą,  a  w  szczególnych  przypadkach

z  powołanym  przez  siebie  przedstawicielem rady  pedagogicznej  rozpatruje  odwołanie
w ciągu 7 dni i postanawia:
1) podtrzymać nałożoną karę; 
2) uchylić karę;
3) zawiesić wykonanie kary;

4. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.

Zasady i formy współpracy z rodzicami

§ 58.
1. Rodzice  uczniów (opiekunowie prawni)  współdziałają  z  Dyrektorem i  nauczycielami  w

sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia dzieci i młodzieży w formie:
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1) spotkań   indywidualnych  (konsultacje,  wizyty  domowe,  rozmowy  telefoniczne  i
kontakty korespondencyjne);

2) spotkań  klasowych;
3) spotkań zbiorowych;
4) spotkań okolicznościowych z okazji uroczystości i imprez szkolnych;
5) spotkań ze specjalistami;
6) szkoleń,  prelekcji  z  psychologiem,  pedagogiem  lub  wytypowanym  członkiem  rady

pedagogicznej;
7) otwartych lekcji dla rodziców, 
8) współorganizowania imprez klasowych i szkolnych, wycieczek; 
9) zbierania opinii o szkole;
10) działalności w Radzie Rodziców, Radzie Oddziałowej;
11) świadczenia pracy i usług na rzecz klasy, szkoły.

2. W ramach współpracy ze Szkołą, rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawie dalszego kształcenia i wychowania;
4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów

i przyczyn trudności w nauce;
5) wyrażania i  przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii  na

tematy pracy szkoły.
3. Do obowiązków rodziców należy:

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) właściwe motywowanie dzieci do uczenia się;
3) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
4) zapewnienie  dziecku  warunków  umożliwiających  przygotowywanie  się  do  zajęć

szkolnych;
5) organizowanie czasu wolnego uczniów;
6) pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły, zawodu;
7) uczestniczenie w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub

dyrektora szkoły, dniach otwartych szkoły, szkoleniach;
8) utrzymywanie  stałego  kontaktu  z  wychowawcą,  przekazywanie  informacji  o

sytuacjach wychowawczych i informacji o stanie zdrowia ich dziecka;
9) zawiadamianie wychowawcy o nieobecności ucznia, w przypadku zwolnienia ucznia

nawet  z  części  zajęć  szkolnych  rodzic  jest  zobowiązany  do  usprawiedliwienia  tej
nieobecności;

10) dbanie o odpowiedni strój i wygląd dziecka;
11) zgłaszanie  do wychowawcy na bieżąco najdrobniejsze  nawet formy przestępczości

wśród uczniów.
4. W  przypadku,  gdy  rodzice  nie  wypełniają  swoich  zadań  opiekuńczo-wychowawczych,

Dyrektor  ma prawo zwrócić  się  do  odpowiednich instytucji  z  wnioskiem o udzielenie
pomocy dziecku lub jego rodzicom.
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ROZDZIAŁ IX -WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA

§ 59.
1. Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego określają odrębne przepisy.

§ 60.
1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują,  dla każdej  klasy

oddzielnie:
1) wymagania  edukacyjne  na  poszczególne  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne,

uwzględniające podstawę programową dla danego etapu edukacji oraz szkolny zestaw
programów nauczania;

2) sposoby  i  zasady  sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów,  zwane  dalej
przedmiotowymi zasadami oceniania. 

2. Do 15 września każdego roku szkolnego o powyższych ustaleniach nauczyciele informują
ucznia i jego rodziców. 

3. Jeden  egzemplarz  opracowanych  wymagań  nauczyciele  przekazują   do  10  września
dyrektorowi szkoły. 

§ 61.
1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują w formie pisemnej

dla  każdego  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia  rozwojowe  lub
specyficzne trudności w uczeniu się:
1) zakres wymagań na poszczególne oceny klasyfikacyjne;
2) sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

2. O powyższych ustaleniach nauczyciele informują ucznia i jego rodziców do 15 września
każdego roku szkolnego. 

3. Jeden egzemplarz indywidualnych wymagań i zasad oceniania przekazują do 10 września
dyrektorowi szkoły.

4. W przypadku gdy wniosek o organizację nauczania specjalnego lub uwzględnienie opinii
poradni wpłynie w trakcie roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani do zrealizowania
powyższych działań w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

§ 62.
1. Uczniowie są informowani przez nauczyciela na początkowych zajęciach edukacyjnych (do

15 września) w danym roku szkolnym o:
1) wymaganiach  edukacyjnych  na  poszczególne  śródroczne  i  roczne  oceny

klasyfikacyjne;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2. Rodzice  i  uczniowie  otrzymują  pisemną  wersję  opracowanych  przez  nauczyciela
wymagań,  na  której  własnoręcznym  podpisem  potwierdzają  zapoznanie  się  z
dokumentem. 

§ 63.
1. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  (do  15  września)  informuje

uczniów oraz ich  rodziców  o:
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1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Wychowawca  informuje  rodziców  o  trybie  i  warunkach  uzyskania  oceny  wyższej  niż
przewidywana z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców o możliwości uzyskania uzasadnienia
oceny ustalonej z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

4. Wychowawca przekazuje powyższe informacje uczniom podczas godziny z wychowawcą a
rodzicom podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału. 

5. Rodzice nieobecni na zebraniu informowani są o wyżej wymienionych zasadach oceniania
zachowania podczas indywidualnych spotkań lub w formie pisemnej.

6. Fakt zapoznania uczniów wychowawca odnotowuje w dzienniku.
7. Rodzice  zapoznanie  się  z  zasadami  oceniania  potwierdzają  podpisem w dokumentacji

wychowawcy.

Ocenianie zachowania

§ 64.
1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w następujących obszarach:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia (wypełnianie obowiązków ucznia);
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (zaangażowanie społeczne);
3) dbałość o honor i tradycje szkoły (reprezentowanie szkoły);
4) dbałość o piękno mowy ojczystej (kultura języka);
5) dbałość  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  własne  oraz  innych  osób  (dbałość  o

bezpieczeństwo i zdrowie);
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią (kultura osobista);
7) okazywanie szacunku innym osobom (szacunek dla innych osób). 

§ 65.
1. W klasach  I-III  szkoły  podstawowej  śródroczna i  roczna ocena zachowania  jest  oceną

opisową. Opis dotyczy zachowania ucznia w poszczególnych obszarach.
2. W  klasach  IV-VI  śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zachowania  ustalana  jest

według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

3. Ocenę  wzorową  otrzymuje  uczeń,  który  jest  wzorem  do  naśladowania,  nie  sprawia
żadnych  problemów  wychowawczych.  Spełnia  następujące  kryteria  w  poszczególnych
obszarach: 
1) sumiennie wypełnia wszystkie obowiązki  ucznia;  bierze  aktywny udział  w lekcjach,

uzupełnia  zaległości  wynikające  z  absencji,  prowadzi  starannie  zeszyty  i  wykonuje
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prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu; jako dyżurny klasowy
dba o przygotowanie sali do lekcji oraz kontroluje jej stan po zakończonych zajęciach,
dba  o wzorową punktualność, frekwencję, schludny wygląd zewnętrzny, strój galowy;

2) chętnie i z własnej inicjatywy podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
3) wzorowo dba o dobre imię szkoły, przejawia troskę o jej mienie oraz własność innych

osób, godnie reprezentuje szkołę, bierze udział w konkursach, zawodach, imprezach,
uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;

4) sposób posługiwania się  mową ojczystą jest  wzorem dla innych.  (nigdy nie  używa
wulgarnych słów,  stosuje formy grzecznościowe);

5) zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, nie ulega nałogom;
6) odznacza  się  wysoką  kulturą  i  etyką  w  szkole  i  poza  nią,  jest  uczciwy,  życzliwy  i

koleżeński, zawsze przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;
7) zawsze zachowuje się z szacunkiem wobec innych.

4. Ocenę  bardzo  dobrą otrzymuje  uczeń,  który  nie  otrzymał  nagany  wychowawcy  ani
kolejnych  kar  przewidzianych  w  Statucie  Szkoły.  Spełnia  następujące  kryteria  w
poszczególnych obszarach:
1) wypełnia wszystkie obowiązki ucznia, chętnie wykonuje powierzone zadania, dba o

swój estetyczny wygląd;
2) angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły;
3) dba o dobre imię szkoły i jej mienie oraz własność innych osób, godnie reprezentuje

szkołę, bierze udział w konkursach i zawodach;
4) dba o piękno mowy ojczystej (stosuje formy grzecznościowe, nie  używa wulgarnego

słownictwa);
5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, nie ulega nałogom;
6) godnie,  kulturalnie  zachowuje  się  w  szkole  i  poza  nią,  zawsze  przeciwstawia  się

przejawom przemocy, agresji i wulgarności;
7) okazuje szacunek innym ludziom.

5. Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, którego zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza
szkołą  nie  budzi  poważnych  zastrzeżeń  (nie  otrzymał  kary  w  formie  rozmowy
dyscyplinującej przeprowadzonej przez wychowawcę i dyrektora w obecności rodziców
ani kolejnych przewidzianych w Statucie Szkoły).  Stosowane środki  zaradcze przynoszą
pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi. Uczeń spełnia
następujące kryteria w poszczególnych obszarach:
1) wypełnia prawie wszystkie obowiązki ucznia, drobne uchybienia stara się naprawić;
2) bierze udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych i klasowych;
3) dba o dobre imię szkoły i jej mienie oraz własność innych osób;
4) posługuje się mową ojczystą bez zastrzeżeń;
5) raczej  zachowuje  się  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa,  stara  się  nie  szkodzić

zdrowiu swojemu i innych;
6) zachowuje się taktownie i kulturalnie w szkole i poza nią, nie używa przemocy, nie

przejawia agresji;
7) nie godzi w godność innych osób.

6. Ocenę  poprawną otrzymuje  uczeń,  który   wykazuje  chęć  współpracy  z  wychowawcą,
pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły, stara
się  poprawić  swoje  zachowanie  (widać  postępy  w  pracy  nad  sobą),  nie  otrzymuje
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licznych,  powtarzających się  uwag dotyczących niewłaściwego zachowania się  podczas
zajęć  i  przerw śródlekcyjnych,  nie  otrzymał  kary  nagany dyrektora  ani  zawieszenia  w
niektórych  prawach  ucznia.  Uczeń  spełnia  następujące  kryteria  w  poszczególnych
obszarach:
1) wywiązuje się z większości obowiązków ucznia;
2) motywowany podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły;
3) zdarza się, że uczeń godzi w dobre imię szkoły, nie szkodzi mieniu szkoły, własności

innych osób;
4) stara się dbać o kulturę słowa i nie używać wulgarnego słownictwa;
5) zdarza mu się narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo oraz szkodzić zdrowiu;
6) popełnia drobne uchybienia w postępowaniu, które nie naruszają norm współżycia w

środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
7) sporadycznie nie okazuje szacunku innym.

7. Ocenę  nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wykorzystuje szans stwarzanych mu
przez  szkołę,  są  na  niego  skargi  spoza  szkoły.  Często  wymagana  jest  interwencja
wychowawcy,  nauczycieli,  dyrektora  (rozmowy,  nagany,  zawieszenia  w  niektórych
prawach  ),  a  środki  zaradcze  stosowane  przez  szkołę  przynoszą  jedynie  krótkotrwałą
poprawę. Uczeń  w poszczególnych obszarach oceniania zachowania:
1) nie wywiązuje się z większości obowiązków ucznia;
2) niechętnie  uczestniczy w życiu klasy i szkoły;
3) nie dba o dobre imię szkoły i jej mienie, zdarza mu się szkodzić własności innych osób;
4) zdarza mu się, że używa wulgaryzmów;
5) często naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo oraz szkodzi zdrowiu;
6) często narusza normy współżycia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, przejawia

akty agresji i przemocy w stosunku do innych;
7) nie okazuje szacunku innym osobom.

8. Ocenę  naganną otrzymuje  uczeń,  który  nie  wykorzystuje  szans  stwarzanych  mu przez
szkołę, a stosowane wobec niego środki zaradcze i kary nie przynoszą rezultatów. Uczeń
w poszczególnych obszarach oceniania zachowania:
1) świadomie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia i nie wykazuje chęci poprawy;
2) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;
3) szkodzi  dobremu  imieniu  szkoły,  niszczy  jej  mienie  oraz  narusza  lub  zawłaszcza

własność innych osób;
4) nagminnie używa wulgaryzmów;
5) naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, szkodzi zdrowiu własnemu i innych osób

(ulega nałogom);
6) jest  arogancki  i  niekulturalny  w  stosunku  do  innych  osób,  jest  agresywny,  używa

przemocy  fizycznej  lub  psychicznej  wobec  innych,  wywiera  negatywny  wpływ  na
rówieśników;

7) często godzi w godność osobistą innych.

§ 66.
1. Bieżące  ocenianie  zachowania  odbywa  się  poprzez  zapis  informacji  o  postępowaniu

ucznia w obserwowanych obszarach.
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2. Szczegółowe zasady zapisu informacji o bieżącym zachowaniu ucznia oraz rodzaj działań
pozytywnych (sukcesy) i  przejawy działań negatywnych (porażki)  odnotowywane przez
nauczycieli określa dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 67.
1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia uwzględniając:
1) w  klasach  I-III  zapis  informacji  o  zachowaniu  ucznia  w  poszczególnych  obszarach

oceniania zachowania;
2) w klasach IV-VI średnią ocen cząstkowych ustalonych na podstawie zapisu informacji

o zachowaniu ucznia w poszczególnych obszarach oceniania zachowania;
3) informacje o udzielonych karach;
4) wpływ  stwierdzonych  zaburzeń  lub  odchyleń  na  jego  zachowanie  na  podstawie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2. Ustala się następujący sposób zasięgania opinii:
1) wychowawca zbiera ustne opinie od nauczycieli o każdym uczniu z jego klasy,
2) wychowawca zbiera ustną opinię od zespołu klasowego, 
3) wychowawca wysłuchuje samooceny ucznia.

Ocenianie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

§ 68.
1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala się w następujący sposób:

1) ocenę bieżącą dokonuje się poprzez rozmowę, ustne pochwały,  stosowanie znaczków
motywujących, wskazywanie niedociągnięć i braków, motywowanie, recenzję prac i
sprawdzianów, zapis szerszych notatek o osiągnięciach ucznia w zeszycie, zapis ocen
w zeszytach uczniowskich i w dzienniku lekcyjnym z poszczególnych edukacji według
następującej skali stopni:
a) wspaniale 6,
b) bardzo dobrze 5,
c) poprawnie 4,
d) dostatecznie 3,
e) słabo 2,
f) niezadowalająco 1;

2) przy  ustalaniu  ocen  bieżących  dopuszcza  się  stosowanie  plusów  i  minusów  z
wyłączeniem stopni: wspaniale i niezadowalająco;

3) informacje  dotyczące  postępów  i  osiągnięć  ucznia  gromadzone  są  w  „kartach
szkolnych osiągnięć ucznia”;  każdy wychowawca klas I-III  wypełnia kartę osiągnięć
ucznia, powiela ją i kopię udostępnia rodzicom podczas spotkań organizowanych w
ciągu semestru;

4) karty szkolnych osiągnięć ucznia i  karty ocen semestralnych przechowywane są do
czasu ukończenia przez ucznia I etapu edukacyjnego;

5) szczegółowe zasady prowadzenia kart  oraz wzory dokumentacji  określi  dyrektor w
drodze zarządzenia.
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§ 69.
1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI ustala się w następujący sposób:

1) ocenę bieżącą z zajęć edukacyjnych dokonuje się poprzez rozmowę, ustne pochwały,
wskazywanie niedociągnięć i braków, recenzję prac, przeprowadzanie sprawdzianów,
odpytywanie, zapis notatek o osiągnięciach ucznia w zeszycie, zapis ocen w zeszytach
uczniowskich i w dzienniku lekcyjnym z poszczególnych edukacji;

2) składnikami  stanowiącymi  przedmiot  oceny  są:  zakres  wiadomości  i  umiejętności,
rozumienie  materiału  naukowego,  umiejętność  stosowania  wiedzy  w  praktyce,
kultura przekazywania wiadomości;

3) oceny bieżące  ustala się w stopniach według   skali:
a) celujący 6,
b) bardzo dobry 5,
c) dobry 4,
d) dostateczny 3,
e) dopuszczający 2,
f) niedostateczny 1;

4) przy  ustalaniu  ocen  bieżących   dopuszcza  się  stosowanie  plusów  i  minusów  z
wyłączeniem stopni: celujący i niedostateczny;  

5) nieodrobienie  pracy  domowej,  brak  zeszytu  ćwiczeń  lub  zeszytu  przedmiotowego
może   być  podstawą  do  ustalenia  bieżącej  oceny  niedostatecznej  z  danego
przedmiotu;

6) za  wykonanie  dodatkowych  prac  nadobowiązkowych  nauczyciel  może  wystawić
uczniowi  ocenę  celującą,  bardzo  dobrą  lub  dobrą,  brak  lub  źle  wykonana  praca
nadobowiązkowa  nie  może  być  podstawą  do  ustalenia  uczniowi  oceny
niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej;

7) uczeń może być dwa razy w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć z bieżącego
materiału,  lecz  powinien  to  zgłosić  nauczycielowi  przed  zajęciami,  zwolnienie  to
odnotowuje  się  wpisując  datę  w  rubryce  na  ocenę,  za  każde  następne
nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności

§ 70.
1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności:

1) sprawdziany pisemne (prace klasowe, dyktanda, testy);
2) kartkówki;
3) odpowiedzi ustne;
4) rozmowy indywidualne;
5) ocena na podstawie obserwacji ucznia w czasie zajęć;
6) ocena wytworów pracy ucznia, pracy projektowej, prezentacji prac uczniów; 
7) testy sprawnościowe;
8) konkursy.

2. Sprawdzian  pisemny  (praca  klasowa,  test)  obejmuje  dowolny  zakres  treści
przeprowadzany  z  całą  klasą.  Nauczyciel  ma  obowiązek  przechowywać  sprawdziany
pisemne uczniów do końca następnego roku szkolnego.
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3. Kartkówka obejmuje treści nauczania z trzech ostatnich lekcji. Może być przeprowadzana
bez uprzedzenia.

§ 71.
1. Ogólne zasady przeprowadzania sprawdzianów w klasach I-III szkoły podstawowej:

1) częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując
ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;

2) sprawdziany pisemne są zapowiadane z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem;
3) poprawianie  sprawdzianu  pisemnego  polega  na  podkreśleniu  błędów,  podaniu

poprawnej  odpowiedzi  i  wskazaniu  niedociągnięć  i  braków;  zakończone  jest
komentarzem  nauczyciela;  poprawiony  sprawdzian  uczeń  otrzymuje  do  wglądu  w
ciągu 7 dni od jego napisania.

§ 72.
1. Ogólne zasady przeprowadzania sprawdzianów w klasach IV-VI szkoły podstawowej:

1) sprawdziany pisemne są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
2) w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne,

w ciągu dnia – jeden;
3) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,  jeżeli  z  przyczyn losowych

uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie
ustalonym wspólnie z nauczycielem;

4) nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za
poszczególne  umiejętności,  wiedzę,  zadania  czy  polecenia  oraz  liczbę  punktów,
wymaganą do otrzymania określonej oceny;

5) poprawiony sprawdzian uczeń otrzymuje do wglądu w ciągu 7 dni od jego napisania;
6) uczeń  ma  możliwość  poprawy  sprawdzianu  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  daty  jego

oddania, sprawdzian poprawkowy uczeń pisze tylko raz;
7) prace  klasowe  z  języka  polskiego  sprawdzające  umiejętność  wypowiadania  się  w

dłuższych formach nie mogą być pisane powtórnie;
8) jeżeli  uczeń pisał   sprawdzian poprawkowy, to przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej

uwzględnia się obydwie oceny.

Sposób uzasadniania oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców

§ 73.
1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ocenę

ustnie, zgodnie z kryteriami i zasadami oceniania nauczanego przedmiotu.

Warunki  i  sposoby  przekazywania  rodzicom  informacji  o  postępach  i  trudnościach
uczenia w nauce

§ 74.
1. Rodzice  mogą  kontaktować  się  z  nauczycielami  podczas  spotkań  klasowych  i

indywidualnych w ustalonych wcześniej terminach.
2. W  sytuacjach  wyjątkowych  wychowawca  kontaktuje  się  telefonicznie  lub  pisemnie

z rodzicami ucznia lub jego opiekunami.
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3. Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przekazywana jest rodzicom za
pośrednictwem ucznia. W przypadku ocen niedostatecznych rodzic otrzymuje pisemne
powiadomienie w terminie dwóch tygodni przed konferencją klasyfikacyjną. Nauczyciel
zobowiązany jest uzasadnić pisemnie ustaloną przez siebie ocenę niedostateczną.

4. Rodzice mają prawo zgłosić do wychowawcy swoje uwagi na temat zachowania uczniów,
a wychowawca zobowiązany jest uwzględnić je przy ustalaniu oceny z zachowania.

5. Rodzice mogą również uzyskać informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce
oraz jego zachowaniu poprzez dziennik elektroniczny.

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

§ 75.
1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu przed feriami zimowymi.
2. Klasyfikowanie końcoworoczne przeprowadza się najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem

zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

§ 76.
1. W klasach I  – III  szkoły podstawowej śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych są ocenami opisowymi.
2. Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w I okresie oraz ustaleniu śródrocznej
oceny opisowej  z zajęć edukacyjnych i z zachowania. Oceny te są wynikiem półrocznej
obserwacji rozwoju ucznia. Do ich ustalenia wykorzystuje się informacje gromadzone w
„kartach szkolnych osiągnięć ucznia” oraz oceny bieżące uzyskane w ciągu okresu. Ocena
ta kierowana jest do dziecka i do rodziców. Zawiera wskazówki do dalszej pracy.

3. Każdy  wychowawca klas  I-III  wypełnia  dla  każdego ucznia  „kartę  oceny  semestralnej”
według wzoru, powiela ją i kopię wręcza rodzicom podczas półrocznego spotkania z nimi.

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I  -  III  uwzględnia poziom opanowania
przez ucznia wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej  oraz  wskazuje  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  ucznia  związane  z
przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 77.
1. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  począwszy od klasy IV

szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący 6;
2) stopień bardzo dobry 5;
3) stopień dobry 4;
4) stopień dostateczny 3;
5) stopień dopuszczający 2;
6) stopień niedostateczny 1.

2. Przy  ustalaniu   oceny  śródrocznej  dopuszcza  się  stosowanie  plusów  i  minusów  z
wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego. 
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3. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną w klasach IV-VI ustala się w oparciu o oceny bieżące z
odpowiedzi  ustnych,  sprawdzianów  pisemnych,  prac  domowych  -  obowiązkowych  i
nadobowiązkowych, aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.

4. Ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną z  zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI ustala się w
oparciu  o  ocenę  śródroczną,  oceny  bieżące  z  odpowiedzi  ustnych,  sprawdzianów
pisemnych,  prac  domowych  -  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych,  aktywność  i
osiągnięcia obserwowane podczas zajęć, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

5. Uczniowi  powinno  się  ustalić  ocenę  klasyfikacyjną  z  co  najmniej  4  ocen  bieżących
ustalonych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności. 

6. Oceny klasyfikacyjne  wpisuje się w pełnym brzmieniu.
7. Na wniosek rodzica dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć

komputerowych,  informatyki  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych  możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.  Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej
oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. Na  tydzień  przed  końcoworocznym  (śródrocznym)  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady
pedagogicznej  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  oraz
wychowawca klasy są zobowiązani wpisać przewidywane oceny do dziennika. 

§ 78.
1. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego.

Uczeń  powinien  otrzymywać  oceny  zarówno  za  odpowiedzi  ustne,  jak  i  samodzielne
prace pisemne.

2. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  techniki,  plastyki,  muzyki  należy  w
szczególności  brać  pod uwagę  wysiłek  wkładany przez  ucznia  w wywiązywanie  się   z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa,
innowacji  czy  eksperymentów  pedagogicznych,  pod  warunkiem  uzyskania  pozytywnej
opinii  Rady Pedagogicznej i  rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie
innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela
pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.

4. Wskazane  jest  propagowanie  wśród  uczniów  sposobów  i  zasad  dokonywania  oceny
własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

5. Zasady oceniania religii (etyki) określają odrębne przepisy.
6. Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę  klasyfikacyjną

zachowania.

§ 79.
1. Warunki  i  sposoby  promowania,  przeprowadzania  egzaminów  kwalifikacyjnych,

sprawdzianów,  egzaminów  poprawkowych  oraz  ukończenia  szkoły  określają  odrębne
przepisy. 
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Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych i zachowania

§ 80.
1. Warunki  i  tryb  uzyskiwania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  (śródrocznej)  oceny

klasyfikacyjnej z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się w sposób
następujący:
1) jeżeli  uczeń  chce otrzymać  wyższą  niż  przewidywana ocenę  roczną (śródroczną)  z

zajęć dydaktycznych, zgłasza to do nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy w ciągu
trzech dni od powiadomienia go o przewidywanej ocenie;

2) nauczyciel  ustala  mu na piśmie  zakres  i  formę wymagań,  które  musi  spełnić,  aby
otrzymać wyższą ocenę;

3) sprawdzenie określonych wiadomości i umiejętności nie może odbyć się później niż na
dzień przed klasyfikacją. 

2. Warunki  i  tryb  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania ustala się w sposób następujący:
1) jeżeli  uczeń  chce  uzyskać  wyższą  niż  przewidywana  roczną  ocenę  z  zachowania,

zgłasza to do wychowawcy w ciągu trzech dni od powiadomienia go o przewidywanej
ocenie;

2) w przypadku gdy przewidywana roczna ocena zachowania jest taka sama lub niższa
niż ocena śródroczna, wychowawca zwraca się do Samorządu Uczniowskiego o opinię
w sprawie podwyższenia oceny i jeśli opinia jest pozytywna, ponownie ustala ocenę z
zachowania;

3) w innym przypadku wychowawca nie ustala ponownie oceny z zachowania.

ROZDZIAŁ X - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 81.
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.
2. Zasady  postępowania  w  sprawie  uchylenia  statutu  lub  niektórych  jego  postanowień

określa ustawa.
3. Dyrektor  zapewnia  możliwość  zapoznania  się  ze  Statutem  wszystkim  członkom

społeczności szkolnej.

Statut ujednolicony 4 kwietnia 2016r.

…...................................................
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